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RESUMO 

Os edifícios passam, ao longo dos anos, por um desgaste físico de suas instalações, além de se 

tornarem defasados no atendimento às necessidades dos usuários. Devido a isso, é importante 

a realização de intervenções físicas durante sua vida útil, para corrigir as anomalias 

ocorrentes, bem como substituir os elementos desgastados e atualizar a infraestrutura do local, 

evitando que se torne obsoleto. O edifício que abriga os cursos de Farmácia e Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás, instalado no Setor Universitário, tem cerca de 24 anos de 

existência e seu desgaste físico pode ser observado na forma de diversas manifestações 

patológicas e defasagem operacional de seus sistemas, em especial o elétrico e hidráulico. O 

Centro de Gestão do Espaço Físico da UFG prevê a realização de intervenções para adaptação 

do prédio, uma vez que parte da faculdade de Farmácia mudará para um outro local, 

necessitando de modificações dos espaços liberados para que possam ser utilizados pela 

faculdade de Odontologia. Este trabalho apoia a proposta de realização de uma reabilitação no 

edifício, já que este tipo de intervenção traz diversas vantagens, não só econômicas, mas 

também ambientais, sociais e históricas. Para tal, foram realizadas análises das principais 

intervenções feitas na edificação e dos problemas atualmente apresentados, além de propor 

diretrizes para elaboração de um projeto de reabilitação do local.  

Palavras-chave: Reabilitação. Diretrizes. Intervenções. UFG. 
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M. P. Mendes, V. L. A. Chaves                                           Introdução 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo inicial é apresentada a problemática que envolve o presente 

trabalho, bem como é realizada uma abordagem contextual do tema principal, apontando a 

justificativa de sua escolha, os objetivos e as limitações que tangem a pesquisa.  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA 

As edificações, sejam patrimônio histórico ou não, exigem ao longo de sua vida 

útil diversas intervenções, que variam desde uma simples manutenção até uma reabilitação, 

podendo sofrer alterações tanto físicas como funcional. O termo reabilitação teve destaque 

após a Carta de Amsterdã, em 1975, visando promover a recuperação dos valores e 

concepções de uma dada edificação (PAIVA; AGUIAR; PINHO, 20061 apud 

OLIVEIRA, 2013, p.37). 

O termo reabilitação pode ser conceituado como: 

Conjunto de operações dirigidas à conservação e ao restauro das partes significativas 

– em termos históricos e estéticos – de uma arquitetura, incluindo a sua beneficiação 

geral, de forma a permitir-lhe satisfazer níveis de desempenho e exigências 

funcionais atualizadas. Esse conceito pode ser aplicado tanto no contexto de 

intervenções urbanas quanto em edifícios. (PAIVA; AGUIAR; PINHO, 2006 apud 

OLIVEIRA, 2013, p.32). 

A reabilitação de edifícios é um tema relativamente novo no Brasil. Somente no 

último século vem ganhando notoriedade por parte das instituições de pesquisa brasileiras. Ao 

contrário do que se observa em território nacional, a Europa apresenta um contingente de 

pesquisa e aplicação da atividade de reabilitação muito maior e suas pesquisas datam de 

períodos bem anteriores. Isso se dá devido ao cenário observado no continente europeu, no 

qual as edificações são muito antigas, apresentando um desgaste intenso devido ao tempo e a 

necessidade de intervenção é evidente. Somado a esse fator, a Europa atualmente não 

                                                                 
1 PAIVA, J. V.; AGUIAR, J.; PINHO, A. Guia técnico de reabilitação habitacional. 1. ed. LISBOA: LNEC, 

2006, 2 vol, 467 p. 
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apresenta terrenos para construção de edifícios novos e a possibilidade de reformar uma 

edificação antiga em contraste à sua demolição e construção de uma nova é muito mais 

vantajosa, tanto economicamente como ambientalmente (OLIVEIRA, 2013).  

Em contraste a esse cenário europeu, a construção civil brasileira ainda encontra 

forte resistência à atividade de reabilitação de edifícios, uma vez que as dificuldades de gestão 

dessa atividade ainda são muitas, já que o processo exige técnicas de execução, planejamento 

e orçamento diferenciados das construções novas, bem como mão de obra especializada 

(MARQUES DE JESUS, 2008). Entretanto, em face dos avanços nas exigências normativas 

sobre desempenho de edifícios, além da perda de funcionalidade dos mesmos devido a 

desgastes naturais e antrópicos, vem se consolidando a atividade de reabilitação no país.  

Essa necessidade de intervenção em edifícios se intensifica ainda mais quando se 

tratam de edificações de instituições de ensino superior, em especial aquelas de gestão 

pública. O parque edificado dessas instituições conta com uma infraestrutura antiga e, devido 

a todo o processo burocrático que envolve o patrimônio público, bem como a falta de recursos 

específicos, o mesmo não conta com a manutenção periódica exigida, apresentando assim um 

desgaste físico e funcional muito intenso.  

As instituições de ensino superior abrigam diversos centros de pesquisa, que 

contêm um grande número de laboratórios, consultórios médicos, dentre outros ambientes 

especiais. Esses centros exigem, para a eficácia das pesquisas e do atendimento à 

comunidade, uma estrutura adequada, tecnologicamente moderna, com instalações em bom 

funcionamento e seguras. Além disso, ainda é necessário oferecer conforto aos usuários para 

que os mesmos possam desenvolver seu conhecimento e aprendizado pleno 

(OLIVEIRA, 2013).  

O processo de reabilitação de um edifício abrange diversas etapas preliminares à 

sua execução, que consistem na elaboração de um levantamento e mapeamento detalhados das 

condições atuais do edifício, bem como suas principais necessidades. De posse dessa análise e 

caracterização da edificação é possível a elaboração de um projeto de reabilitação adequado 

às suas necessidades, maximizando assim a eficácia da intervenção (OLIVEIRA, 2013).  

Tendo como base as necessidades de reabilitação do parque edificado de 

instituições federais, este trabalho busca dar continuidade à dissertação de mestrado intitulada 

“Método de avaliação de necessidades e prioridades de reabilitação de edifícios de 
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Instituições Federais de Ensino Superior” do autor Marco Antônio de Oliveira, defendida em 

maio de 2013.  

Para esta continuidade, o presente trabalho busca o aprofundamento quanto ao 

processo de reabilitação de uma das cinco edificações que fizeram parte do campo de 

aplicação da referida dissertação - o edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia da 

Universidade Federal de Goiás. 

O edifício que atualmente abriga os cursos de Farmácia e Odontologia da UFG foi 

construído em 1989 e constitui um cenário propício para análise do processo de reabilitação, 

uma vez que além de apresentar inúmeras manifestações patológicas, o rápido 

desenvolvimento da tecnologia e as mudanças nas necessidades da sociedade demandam 

funcionalidades que não foram previstas durante a concepção da obra.  Dessa forma, o mesmo 

não atende com eficácia as exigências dos atuais usuários, exigindo assim uma intervenção 

intensa.  

1.2 OBJETIVOS 

Este trabalho apresenta como objetivo geral: 

 Propor diretrizes para a elaboração do processo de reabilitação de uma 

edificação de ensino superior, por meio de um estudo de caso. 

Os objetivos específicos podem ser listados como: 

 Elaborar um histórico das principais intervenções já realizadas no edifício do 

estudo de caso, considerando reformas e manutenções desde sua construção; 

 Estimar os principais tipos de serviços de manutenção e reformas solicitadas 

pelos usuários; 

 Compor o diagnóstico relativo às principais manifestações patológicas 

observadas na edificação. 
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1.3 DELIMITACAO DA PESQUISA 

O Projeto REABILITA (2007), citado por Oliveira (2013), estrutura em quatro 

fases o processo de reabilitação de edifícios, sendo essas subdivididas em diversas etapas. A 

Figura 1.1 ilustra o fluxograma com a estruturação citada.  

Figura 1.1 – Fluxograma com as fases de reabilitação (REABILITA, 2007) 
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A pesquisa se concentra na fase 2 apresentada, incluindo os itens assinalados em 

vermelho, que são a inspeção e caracterização do edifício, bem como a identificação das 

diretrizes técnicas. Não compete a esse trabalho a elaboração de projetos de intervenção, nem 

a identificação de parâmetros legislativos. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho foi estruturado em cinco capítulos, identificados a seguir: 

 Capítulo 1 – Introdução. Apresenta-se a contextualização e justificativa do 

tema proposto, os objetivos gerais e específicos, bem como a estrutura do trabalho.  

 Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica. Aborda os temas relacionados à 

reabilitação de edifícios e aos ambientes que comportam atividades de saúde.  

 Capítulo 3 – Metodologia. Caracteriza-se a pesquisa, apontando as formas de 

coleta e análise dos dados.  

 Capítulo 4 – Resultados. Análise dos dados coletados durante a pesquisa e 

apresentação dos resultados obtidos. 

 Capítulo 5 – Conclusão. Listagem das principais conclusões obtidas com os 

resultados da pesquisa, além das sugestões para trabalhos futuros.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo são abordados conceitos acerca dos temas relatados na pesquisa, 

além de uma contextualização do cenário em que o estudo de caso foi desenvolvido.  

2.1 INTERVENÇÕES EM EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS 

As edificações possuem um período de tempo no qual atendem com satisfação os 

seus usuários, ou seja, apresentam uma vida útil. Apesar de resistentes, os sistemas 

constituintes de um edifício (elétrico, hidráulico, estrutural, entre outros) sofrem desgastes 

constantes ao longo do tempo, devido ao uso, intempéries naturais e fatores acidentais. Esse 

processo de desgaste dos componentes pode ser acelerado ou retardado de acordo com 

diversos fatores, como a forma de utilização, processo de execução da obra, assim como 

outros.  

De acordo com o exposto, é possível concluir que a vida útil de um edifício pode 

ser ampliada ou reduzida daquela que fora prevista durante a fase de projeto. Sendo assim, 

para que uma edificação possa durar mais, atendendo aos seus usuários, é primordial que ao 

longo de sua existência a mesma sofra intervenções físicas. Estas podem ser classificadas em 

diversos tipos e apresentam diferentes objetivos, variando de um simples reparo de problemas 

pontuais até mudanças da estrutura física e conceitual do edifício. Apesar do grande foco da 

construção civil brasileira ser o investimento prioritário em construção de novas edificações 

em face das já existentes, o surgimento de novas exigências normativas de qualidade e 

durabilidade dos edifícios, como a nova norma de desempenho, a NBR 15575, tem exigido do 

grupo de engenheiros e arquitetos um dispêndio cada vez maior em intervenções nas 

estruturas construídas. No cenário nacional, intervenções como reforma e manutenção já se 

tornaram comuns no cotidiano da construção civil. E ainda, recentemente, a reabilitação vem 

sendo estudada e aplicada também com maior frequência, como é o caso de Oliveira (2013), 

Morettini (2012), Appleton (2010), entre outros. 

Quando o objetivo principal da intervenção é a reparação imediata de um 

problema, que pode ou não apresentar algum tipo de risco aos usuários, ela é denominada 

manutenção. Sua importância para o desempenho da edificação é indiscutível, mas os custos 
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dessa atividade são altos, requerendo uma gestão adequada, assim como profissionais 

devidamente habilitados e materiais compatíveis com a situação e o cenário existentes. A 

ausência de manutenções periódicas pode diminuir consideravelmente a vida útil da 

edificação, gerando além de sobrecustos, perturbações na qualidade de vida dos usuários 

(NBR 5674, 1999). 

A manutenção pode ser dividida em três subgrupos, a corretiva, a preventiva e a 

preditiva. A primeira é a mais usual, e seu principal objetivo é a localização e correção das 

anomalias, constituindo o tipo mais caro, pois sua urgência impossibilita um planejamento 

mais detalhado. Diferentemente dessa, a preventiva se baseia em um histórico e visa o 

recondicionamento, tentando evitar, por meio de um planejamento, a necessidade de 

manutenção corretiva. A preditiva, comumente usada em equipamentos, como máquinas de 

uma indústria, tenta prever a vida útil dos componentes dos mesmos, para bem aproveitá-la. 

Ela tem se mostrado eficaz, reduzindo os custos de manutenção e aumentando a produtividade 

(CÂMARA, 2010). 

A reforma consiste em uma intervenção de grande amplitude conceitual e pode 

ocorrer de forma pontual ou geral em uma edificação. Agrega serviços que alteram a forma do 

edifício sem, no entanto, aumentar a área construída (OLIVEIRA, 2013). Seu objetivo 

principal é adequar a construção às novas demandas relativas ao uso original 

(DEVECCHI, 2010). 

Quando se tratam de intervenções mais amplas, que suplantam a limitada solução 

de problemas pontuais, objetivando a renovação da funcionalidade e desempenho da 

edificação, pode-se aplicar o conceito de reabilitação. Esta consiste num conjunto de 

atividades direcionadas ao restauro ou mesmo conservação dos elementos funcionais da 

edificação, promovendo assim sua beneficiação geral e permitindo que esta atenda às 

exigências funcionais atualizadas (OLIVEIRA, 2013). A reabilitação visa, portanto, ampliar a 

vida útil do edifício ao buscar dotá-lo de atributos funcionais equivalentes àqueles exigidos a 

um edifício novo, envolvendo dentro dessa ação outras atividades de intervenções como o 

restauro, manutenção, retrofit ou reforma (MARQUES DE JESUS, 2008).  

Os autores Aguiar, Cabrita e Appleton (2003) apresentam um conceito claro e 

detalhado do termo reabilitação: 
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O termo reabilitação designa toda a série de ações empreendidas tendo em vista a 

recuperação e a beneficiação de um edifício, tornando-o apto para o seu uso atual. O 

seu objetivo fundamental consiste em resolver as deficiências físicas e as anomalias 

de conservação, ambientais e funcionais, acumuladas ao longo dos anos, procurando 

ao mesmo tempo uma modernização e uma beneficiação geral do imóvel sobre o 

qual incide – atualizando as suas instalações, equipamentos e a organização dos 

espaços existentes, melhorando o seu desempenho funcional e tornando esses 

edifícios aptos para o seu completo e atualizado reuso . 

2.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA REABILITAÇÃO 

A reabilitação de um edifício é um processo complexo e exige um planejamento 

prévio bem detalhado. Seus custos podem ser elevados a ponto de torná-la inviável. 

Entretanto, em um cenário atual, no qual as preocupações com sustentabilidade estão em 

voga, olhar somente para o custo/benefício econômico não representa a realidade. O conceito 

de sustentabilidade agrega em si diversos outros valores que fogem ao âmbito financeiro, 

como a proteção ambiental, o consumo energético, a valorização patrimonial e social. Sendo 

assim, não é possível avaliar se uma reabilitação é cara ou barata com base nos custos de 

construção por metro quadrado (APPLETON, 2010). A partir dessa visão mais ampla, pode-

se enxergar grandes vantagens nesse tipo de intervenção.  

Do ponto de vista cultural, a reabilitação de uma edificação antiga, em face de sua 

demolição e construção de uma nova, permite a preservação de valores da sociedade de uma 

determinada região, uma que vez a arquitetura representa a história e as características dos 

habitantes, e conta, através de formas e concepções, a evolução recente da humanidade 

(APPLETON, 2010). Mesmo edificações correntes, não tombadas pelo patrimônio histórico, 

são representativas dos valores e do cotidiano de uma sociedade em uma determinada época 

da história.  

A construção civil é a atividade de maior consumo de recursos naturais e geração 

de resíduos atualmente. Considerando toda a cadeia produtiva da construção, desde a 

produção dos insumos até o processo executivo, esse setor é responsável pelo uso de 40% dos 

recursos e produção de 40% dos produtos residuais das atividades humanas (CIB 19992 apud 

MORETTINI, 2012). Isso é inerente ao processo, uma vez que construir demanda muitos 

                                                                 
2
 CIB – INTERNATIONAL COUNCIL FOR RESEARCH AND INNOVATION IN BUILDING AND 

CONSTRUCTION. Agenda 21 on Sustainable Construction. CIB Report Publication 237. Rotterdam, 1999. 



19 
Diretrizes para reabilitação do edifício das faculdades de Farmácia e Odontologia...  

 

M. P. Mendes, V. L. A. Chaves                           Revisão Bibliográfica 

materiais. Entretanto, a má gestão das obras, o despreparo da mão de obra e a despreocupação 

dos agentes envolvidos com a sustentabilidade ambiental agravam ainda mais esse cenário de 

consumo e desperdícios dos recursos. A atividade de reabilitação, nesse contexto, implica em 

diminuição do volume de resíduos produzidos, uma vez que reduz as operações de demolição 

e, consequentemente, dos produtos gerados, que seriam removidos e destruídos. A economia 

ainda se dá na diminuição de emissões de gás carbônico e dispêndio de energia 

(APPLETON, 2010). 

Essa intervenção ainda possibilita o aproveitamento dos materiais, produtos das 

demolições que são necessárias, na própria edificação ou mesmo em outras edificações com 

características semelhantes (APPLETON, 2010). 

Diversas iniciativas globais vêm sendo tomadas visando minimizar os impactos 

gerados pelas atividades humanas. Todos os setores da economia vêm sofrendo intervenções 

que visam justamente evitar os desperdícios e operações onerosas ao meio ambiente. O setor 

da construção civil recebe grande atenção e as exigências sobre construções de novos 

edifícios já com a concepção de economia e sustentabilidade vem se intensificando cada vez 

mais. Entretanto, a maioria dos edifícios que existirão nas áreas urbanas em 2030 já existe 

hoje (HOLNESS, 2013). Sendo assim, deve-se olhar não somente para as construções novas, 

mas especialmente para aquelas já construídas e que necessitarão de intervenções ao longo 

dos anos para manter um bom estado de conservação, atendendo adequadamente aos seus 

usuários. Uma grande preocupação sobre os edifícios existentes são os sistemas prediais que, 

quando da sua concepção, não contemplavam medidas de economia, gerando gastos 

excessivos. Estes são especialmente os sistemas hidráulicos e elétricos que, quando se 

desgastam, podem gerar grandes vazamentos de água e intenso consumo de energia.  

No âmbito econômico, a reabilitação também agrega benefícios importantes. 

Como foi citado por APPLETON (2010), dentre as vantagens pode-se destacar: redução dos 

custos de demolição e com licenças e taxas, aprovação mais fácil de projetos, diminuição das 

perturbações do tráfego urbano e das quantidades de materiais utilizados. Se observados em 

um contexto isolado, as atividades que envolvem a reabilitação podem parecer mais caras se 

comparadas com as de um edifício novo, situação essa que se altera quando analisado um 

contexto global da intervenção (APPLETON, 2010). 
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A reabilitação é uma atividade complexa, uma vez que as características das obras 

são distintas daquelas observadas em construções novas (MORETTINI, 2012). Em virtude 

das dificuldades ainda observadas pelas empresas e o risco elevado desse tipo de intervenção, 

há resistência e pouco interesse por parte das construtoras. Este é um novo nicho que vem se 

desenvolvendo aos poucos nos últimos anos.  

Atualmente, ainda não há uma metodologia específica para esse tipo de 

intervenção, o que resulta em adaptações dos conceitos e técnicas executivos adotados em 

edificações novas, os quais nem sempre se adequam corretamente ao contexto da construção 

existente. Há, ainda, grandes dificuldades na escolha de tecnologias mais adequadas ao 

processo (MORETTINI, 2012). 

A construção civil brasileira é caracterizada por um planejamento falho e que 

muitas vezes não é aplicado corretamente, o que leva a retrabalhos, atrasos nas entregas, 

desperdícios e diversos outros prejuízos. Isso, quando observado no cenário da reabilitação, 

pode ser ainda mais grave e gerar problemas muito maiores, uma vez que nessa atividade é 

primordial que as operações sejam muito bem pensadas antes de colocadas em prática, 

devendo seguir uma sequência bem definida e correta para que seu objetivo final de 

sustentabilidade e redução de transtornos seja alcançado com sucesso.  

A reabilitação, para atingir seus principais objetivos, exige também que seja bem 

projetada pelo arquiteto responsável. Observa-se atualmente que muitas vezes o projetista 

prioriza as novas adições em detrimento da reutilização dos elementos já existentes nas 

edificações. Conceitualmente esse tipo de intervenção exige que seja feita uma fusão das 

formas e materiais antigos com os novos, proporcionando ao edifício uma capacitação 

tecnológica moderna e que atenda aos seus usuários, sem, entretanto, deixar de lado sua 

concepção e características iniciais. Entretanto, aproveitar ao máximo o já existente traz 

grandes benefícios, já que tecnologias novas e antigas podem entrar em conflito e muitas 

vezes não se encaixam corretamente (RODERS; POST; ERKELENS, 2006). 

2.3 REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS MULTIFUNCIONAIS 

Atividades acadêmicas, para serem desenvolvidas com qualidade, demandam 

instalações apropriadas. O conforto e acessibilidade são características que devem ser 

pensadas durante a concepção de projetos de um prédio para essa função. No entanto, ao se 
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tratar de uma edificação que além do ensino visa atender a sociedade, fornecendo serviços 

relacionados com a saúde, o nível de complexidade eleva-se, assim como a preocupação com 

os usuários. 

As constantes inovações tecnológicas na área da saúde fazem com que as 

instalações destinadas a essas atividades se tornem precocemente obsoletas 

(CAIXETA, 2011). Esse cenário traz a necessidade de intervenções para adequar a edificação. 

Vários aspectos devem ser observados, como a necessidade de constante higiene, facilitação 

de fluxo, minimização de ruídos, acessibilidade, conforto, entre outros.  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) regula o funcionamento 

de estabelecimentos voltados para práticas relacionadas com a prestação de serviços para a 

saúde, e são vários os requisitos que devem ser cumpridos para que seja autorizado o 

funcionamento destes.  Com relação à infraestrutura e às condições ambientais, a edificação 

deve ser pensada de forma que ela seja adequada às atividades executadas, garantindo 

proteção à saúde humana, animal e ao meio ambiente (RDC nº 11, 2012). A separação efetiva 

de atividades incompatíveis, controle de acesso às áreas restritas, sinalização apropriada e 

fornecimento de água são algumas das condições que devem ser atendidas. 

Reunir todos os aspectos que devem ser devidamente contemplados para que um 

edifício multifuncional atenda às necessidades de seus usuários não é uma tarefa simples, pois 

exige estudos e planejamento, para que conhecidas todas as suas peculiaridades a edificação 

tenha um desempenho satisfatório, tornando um possível processo de reabilitação mais 

complexo, no entanto, necessário. 

2.4 RECOMENDAÇÕES E EXIGÊNCIAS DA ANVISA 

As construções civis devem possuir uma estrutura segura e que ofereça o mínimo 

de condições de utilização dos usuários. Ambientes ligados à saúde, em especial, precisam 

atender a uma série de normas técnicas, pois são locais com alto risco físico, químico e 

biológico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, é rigorosa quanto a esses 

ambientes, realizando vistorias periódicas e interditando ou multando aquelas com grandes 

incoerências. Esta ainda oferece guias de auxílio, que apresentam as exigências mínimas a 

serem contempladas na construção desses locais.  
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São apresentadas a seguir, algumas das recomendações presentes em ANVISA 

(2006), relacionadas a clínicas odontológicas: 

 As paredes, pisos e tetos de áreas críticas e semicríticas, com alto e médio 

riscos de contaminação, respectivamente, devem ser revestidos com materiais resistentes à 

lavagem e utilização de produtos químicos, como desinfetantes. As superfícies dos 

acabamentos precisam ser monolíticas, sem ranhuras ou irregularidades, mesmo com o seu 

uso corrente.  

 As tintas à base de epóxi, PVC, poliuretano e outras destinadas a áreas 

molhadas podem ser aplicadas nas áreas críticas, em pisos, paredes e teto, desde que ofereçam 

resistência à lavagem e abrasão.  

 Para proteção contra a luz solar, recomenda-se o uso de películas nas janelas ou 

brises de fachada. São permitidas cortinas e persianas nas clínicas, mas estas devem ser 

lavadas periodicamente, evitando o acúmulo de poeira.  

 Recomenda-se o emprego de lâmpadas fluorescentes e luminárias com 

refletores para melhor distribuição da luz. Os pontos de força devem ser em número suficiente 

para alimentar os equipamentos, sendo vetado o emprego de extensões, tomadas múltiplas e 

outros. As instalações precisam estar embutidas, evitando acúmulo de sujeira em sua 

extensão.  

 Em termos de climatização é essencial que a mesma se dê de forma natural ou 

artificial. Os ar condicionados de janela e minisplits só são permitidos quando o ambiente 

possui um sistema complementar de exaustão, já que os mesmos não renovam o ar 

adequadamente.  

 As torneiras dos lavatórios de ambientes que executam procedimentos, 

necessariamente, devem ser de acionamento automático, que dispensam o contato das mãos.  

No que tange aos laboratórios, são apresentados a seguir os principais elementos 

de obrigatoriedade ou recomendados em ANVISA (2002): 

 As paredes devem ser devidamente vedadas, possuir cor clara e fosca, com 

cantos arredondados, sem reentrâncias. Podem ser utilizadas divisórias em ambientes com 

necessidade de flexibilização. Quanto ao piso é exigido que este seja monolítico, 

antiderrapante, impermeável, de fácil limpeza e que ofereça resistência a produtos químicos e 

gases.  
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 As portas, nas áreas de risco, precisam ter dispositivos que impeçam a entrada 

de pessoas não autorizadas. Recomenda-se ainda o uso de maçanetas do tipo alavanca nas 

portas dos laboratórios, permitindo a abertura sem a utilização das mãos. As janelas devem 

ser devidamente vedadas e possuir vidros de segurança. 

 É obrigatória a instalação de lava-olhos e chuveiros de emergências próximos 

aos laboratórios.  

 O local de descarte de resíduos deve ser localizado em um ambiente não 

público, com acesso restrito, mas de fácil acesso aos caminhões de coleta, recomendando sua 

instalação no térreo.  

 O emprego de botijões de gás dentro dos laboratórios é proibido, já que os 

mesmos oferecem sérios riscos de incêndio e explosões, sendo recomendada a implantação de 

um sistema de gás devidamente projetado, com a localização de botijões fora dos ambientes 

confinados. 
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3 METODOLOGIA 

Este capítulo descreve a metodologia empregada neste trabalho, estruturando as 

etapas de sua elaboração. A caracterização do caso, os dados e a forma de coleta dos mesmos, 

além das metodologias de análise, serão abordados nesse texto. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Buscando reconhecer as principais diretrizes para a realização da reabilitação de 

edifícios foi realizada uma pesquisa por meio de estudo de caso de caráter exploratório. 

Utilizando os recursos disponíveis e contando com a colaboração de vários profissionais 

envolvidos na gestão da edificação, desde funcionários do CEGEF, como técnicos de 

instalações elétricas e hidráulicas, até funcionários da coordenação das Faculdades de 

Farmácia e Odontologia, foram coletados diversos tipos de dados, contribuindo para uma 

análise fiel da situação. 

3.2 INSTRUMENTAÇÃO DA COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Neste item é abordada a forma como a pesquisa foi conduzida para que fossem 

alcançados os resultados pretendidos, caracterizando a escolha do caso, bem como os 

processos de coleta e análise dos dados.  

3.2.1 Caracterização da Escolha do Caso 

A escolha do objeto de estudo baseou-se nos resultados da pesquisa realizada por 

Oliveira (2013), que apontou o prédio das Faculdades de Farmácia e Odontologia, dentro do 

parque edificado da Universidade Federal de Goiás, como um dos mais carentes de um 

processo de reabilitação. Ao levar em conta a iminente saída de grande parte da Faculdade de 

Farmácia e os serviços desempenhados no edifício, essa necessidade fica potencializada. 

Oliveira (2013), estabelece a partir do método desenvolvido em seu trabalho uma pontuação 

de 63,3 pontos percentuais para a edificação em questão, obtida com base na média ponderada 

dos resultados apresentados pelas três principais partes do edifício consideradas na pesquisa: 



25 
Diretrizes para reabilitação do edifício das faculdades de Farmácia e Odontologia...  

 

M. P. Mendes, V. L. A. Chaves                                          Metodologia 

estrutura e cobertura, elementos externos e internos e instalações.  Tal pontuação representa 

uma reabilitação média.  

No decorrer do trabalho é possível notar a razão da escolha dessa edificação, 

quando forem pontuadas as suas características e peculiaridades, bem como as falhas 

encontradas, pois, apesar de não se tratar de um prédio muito antigo, e das inúmeras 

intervenções realizadas, a sua situação atual evidencia a importância de uma reestruturação do 

edifício como um todo. 

3.2.2 Descrição da Coleta de Dados 

A coleta de dados só foi possível por meio do subsídio de funcionários da UFG 

que estavam direta e indiretamente relacionados ao edifício do estudo de caso, fornecendo 

dados, acompanhando as visitas técnicas ou até mesmo esclarecendo dúvidas a respeito da 

edificação. A coleta e pesquisa realizada dividiram-se em quatro etapas distintas, devido às 

diferenças de metodologias utilizadas em cada uma delas. 

A primeira etapa compreende o histórico das principais intervenções que foram 

executadas no edifício em análise. Foi realizada uma entrevista onde foram pontuadas as 

atividades de maior impacto e que promoveram mudanças significativas no prédio e, a partir 

disso, buscou-se no acervo do CEGEF os projetos referentes a essas para realizar a devida 

análise. 

Na fase seguinte buscou-se conhecer o padrão de serviços solicitados ao CEGEF 

pela coordenação dos cursos de Farmácia e Odontologia, visando averiguar as principais 

causas de manutenção e reforma ocorrentes no edifício. Para isso, foram coletadas as ordens 

de serviços e os ofícios de reforma de 2009 até 2013 e usados métodos estatísticos em sua 

análise. As Figuras 3.1 e 3.2 mostram modelos dos documentos coletados. 



26 
Diretrizes para reabilitação do edifício das faculdades de Farmácia e Odontologia...  

 

M. P. Mendes, V. L. A. Chaves                                          Metodologia 

Figura 3.1 – Arquivo com as ordens de serviços  

 

Figura 3.2 – Arquivo em Excel dos ofícios de solicitação de reforma 

 

A terceira etapa consistiu no mapeamento da situação atual do local de estudo, 

apontando os problemas mais relevantes, ligados a diversos setores. Foram necessários alguns 

dias de visita ao edifício, sendo estas assistidas por funcionários da instituição. Foram 

coletados registros fotográficos e informações da edificação. 

O último estágio da pesquisa é a proposição de diretrizes para solucionar as falhas 

evidenciadas e otimizar a funcionalidade da edificação. Para sua realização, foi enviado a três 

arquitetas um questionário com sete questões sobre os principais problemas observados na 

etapa anterior da pesquisa. Com base nas respostas obtidas, formularam-se sugestões que 

podem compor os projetos de reabilitação do edifício. O modelo do questionário é 

apresentado no Apêndice A.  
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A Figura 3.3 mostra, em resumo, as etapas que compõem a pesquisa.  

Figura 3.3 - Etapas de elaboração da pesquisa 

 

3.2.3 Análise de Dados 

A análise dos dados também foi realizada por etapas. Sempre, após o fim de cada 

coleta, os dados eram analisados e discutidos, para facilitar a elaboração da pesquisa e 

impedir que fossem esquecidos detalhes importantes durante o processo. 

Os dados coletados foram organizados e analisados, possibilitando a construção 

da imagem da situação atual da edificação, onde foram realçados os seus problemas mais 

importantes e urgentes.  

Embasados pela revisão de literatura previamente feita, foram avaliados os pontos 

críticos do edifício e, com base nisso, foram discutidas as medidas a serem tomadas para que 

uma reabilitação fosse possível, chegando assim no objetivo do trabalho, a proposição de 

diretrizes. 

Os projetos recolhidos no CEGEF incluíam a estrutura antiga e atual do prédio, 

revelando o processo de intervenções sofrido ao longo dos anos. Realizou-se uma comparação 

dos mesmos, visando a identificação das condições anteriores e posteriores às reformas. 

As ordens de serviços e os ofícios de solicitações de reforma foram separados por 

tipo de serviço e contabilizadas as quantidades de cada um. Em seguida, visando uma análise 

qualitativa, foram identificados os principais serviços ligados a cada tipo. 

PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES PARA A REABILITAÇÃO 

Questionários  

INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO DO EDIFÍCIO 

Inspeção do local Registros fotográficos Reunião com usuários 

SOLICITAÇÕES DE INTERVENÇÃO 

Ordens de serviço Ofícios de Reformas 

HISTÓRICO DE INTERVENÇÕES DA EDIFICAÇÃO 
Análise de projetos do acervo técnico 

do CEGEF 
Análise do acervo digital do CEGEF 
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Os dados obtidos da inspeção em campo foram avaliados e selecionados de forma 

a compor um quadro com os principais problemas observados na edificação, que afetam 

negativamente os usuários, oferecendo perigo ou gerando prejuízo.  

As respostas obtidas no questionário serviram de base para elaboração das 

diretrizes para solução dos problemas evidenciados pela inspeção do edifício. Elas foram 

avaliadas quanto à praticidade, economia e qualidade, sendo destacadas no trabalho aquelas 

que melhor atendiam ao processo de reabilitação.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos da pesquisa, em etapas, divididos 

pela metodologia utilizada para sua obtenção, agregando análises dos dados e discussões 

relevantes ao tema.  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO  

O edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia da UFG, localizado no 

Setor Leste Universitário, foi inaugurado no ano de 1989, e possui uma área de 7932 m², 

sendo composto por térreo e três pavimentos superiores (Figuras 4.1 e 4.2).  

Figura 4.1 – Entrada do edifício 

 

Figura 4.2 – Entrada lateral do edifício 

 

Trata-se de uma edificação multifuncional, na qual são desenvolvidas atividades 

acadêmicas (pesquisas, aulas teóricas e práticas) e também atendimentos à comunidade, 

ligados às áreas farmacêuticas e odontológicas.  

No Apêndice B é ilustrada a planta baixa dos pavimentos, por meio da divisão por 

cores dos laboratórios e demais tipos de ambientes de cada uma das instituições. 

A divisão nos pavimentos entre as duas faculdades não é igualitária, tendo a 

Odontologia uma parte maior em todos os andares, exceto no térreo. Os setores ligados à 

Farmácia contemplam, nos pavimentos, diversos laboratórios utilizados para pesquisas e 
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experimentos, bem como salas de professores e administrativos, almoxarifado e uma sala de 

reuniões, utilizada também como sala de aula. No térreo há o Laboratório Rômulo Rocha, 

com atendimento social para exames laboratoriais, e ainda a Farmácia Escola, que 

comercializa, a custos mais acessíveis, medicamentos industrializados e manipulados, além de 

oferecer outros serviços gratuitamente.  

A Odontologia também conta com diversos laboratórios de pesquisa e treinamento 

dos estudantes, além de salas de professores e administrativos. Entretanto, nos pavimentos, o 

maior espaço é ocupado por ambulatórios, localizados em todos os andares, que oferecem 

tratamentos odontológicos à sociedade. No térreo há ainda o Centro Goiano de Doenças da 

Boca e as clínicas de emergência. 

O edifício apresenta uma estrutura de concreto armado, moldado in loco, com 

utilização de alvenaria cerâmica, revestida com argamassa e pintura. O revestimento do piso é 

praticamente todo com granitina, apresentando, apenas em alguns locais, pisos cerâmicos. 

Devido às grandes dimensões horizontais do prédio, o mesmo conta com duas juntas de 

dilatação, elementos construtivos que permitem a movimentação diferencial da estrutura. 

4.2 HISTÓRICO DE INTERVENÇÕES DA EDIFICAÇÃO 

Ao longo dos anos o edifício sofreu diversas intervenções físicas, que alteraram 

de forma pontual ou generalizada suas características. As alterações variam de simples 

mudanças da funcionalidade de ambientes até criação, demolição ou deslocamento de outros. 

Nota-se que essas, em sua maioria, tem um caráter muito mais funcional, de adequar o espaço 

às necessidades, do que reparos de problemas estruturais. Muitas das reformas ocorridas 

foram realizadas sem um planejamento adequado, como medida emergencial de adaptação do 

layout para atender à demanda dos usuários, como criação improvisada de laboratórios, salas 

de professores, locais de estudos, o que resultou em execução ou demolição de paredes para 

dividir salas ou ampliar ambientes.  

Estas alterações menores não foram pontuadas isoladamente neste trabalho, uma 

vez que são inúmeras e não representam os objetivos desta pesquisa. Serão apresentadas a 

seguir as alterações de maior complexidade, que promoveram mudanças significativas da 

estrutura do local.  
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4.2.1 Alteração Operacional dos Ambulatórios 

Inicialmente, a Faculdade de Odontologia contava com 3 ambulatórios. Dois deles 

projetados com o sistema de atendimento de rosetas. Estas consistiam em estruturas 

operacionais de formato octogonal, nas quais as cadeiras odontológicas eram dispostas ao seu 

redor, suportando até 8 dessas, enquanto no centro eram distribuídos os medicamentos 

utilizados nos atendimentos (Figura 4.3 a). Cada ambulatório possuía quatro rosetas.  

Apesar da concepção de ser uma metodologia de ensino inovadora e moderna para 

a época, sua utilização prática foi revelando, ao longo dos anos, diversas dificuldades 

operacionais que impediam a sua eficácia plena. A parte central de cada roseta exigia um 

funcionário para dar apoio aos profissionais, o que na prática era inviável de ser atendido. O 

layout exigia muito espaço, tornando devassada a utilização do ambiente. As cadeiras ficavam 

muito próximas entre si, dificultando o atendimento e prejudicando o conforto e privacidade 

dos pacientes.  

Figura 4.3 –Disposição das cadeiras odontológicas  (a) Sistema de rosetas; (b) Sistema convencional de box 

    

Em virtude dos problemas operacionais observados, os corpos docente e 

administrativo da faculdade tomaram a decisão de alteração do sistema de atendimento. A 

opção adotada foi um sistema convencional de boxes espalhados pelo ambulatório, com 

corredores para circulação dos professores, o que facilitou a observação e auxílio aos alunos. 

A Figura 4.3 ilustra, esquematicamente, ambos os sistemas. 

Essa intervenção ocorreu 4 anos após a inauguração do edifício, no ano de 1993, e 

exigiu diversas alterações e reformas. Foi necessária a retirada das rosetas e a construção das 
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divisórias dos boxes, além da alteração dos sistemas de abastecimento dos equipamentos 

odontológicos, como os pontos de água, energia e gás. Os espaços de atendimento foram 

ampliados, dando maior conforto aos pacientes e profissionais.  

4.2.2 Criação do Ambulatório de Pesquisa e Pós Graduação  

No primeiro pavimento do edifício há uma área destinada à pós graduação do 

curso de Odontologia, que abrange metade do corredor à esquerda da escada de acesso, 

assinalada na Figura 4.4 com a cor rosa. Esse espaço é mantido principalmente com verbas 

oriundas de projetos e pesquisas do próprio departamento. Desde sua criação foram realizadas 

alterações consideráveis nesse espaço, readequando-o à demanda dos usuários. A principal 

reforma ocorrida, realizada no ano de 1996, promoveu a criação do ambulatório para 

pesquisas da especialização, com atendimento a pacientes. O ambulatório segue o padrão 

convencional dos demais existentes no edifício.  

Figura 4.4 – Pós-graduação da Odontologia 

 

Após essa intervenção, que envolveu uma área de 388,4 m², foram feitas novas 

repaginações, com criação de uma secretaria da pós graduação, ampliação do ambulatório, 

realocação de ambientes, mudanças de divisórias e ampliação e redução de salas. 
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4.2.3 Implantação da Lanchonete e Quiosques  

No ano de 2000 foi construída uma lanchonete. A mesma está localizada no 

térreo, próximo à entrada principal da edificação (Figura 4.5). Sua estrutura física ocupa uma 

área de aproximadamente 25 m² e tem um formato hexagonal. As cadeiras e mesas foram 

distribuídas em seu entorno, criando assim um pátio para convivência e interação dos alunos 

nos intervalos das aulas. Esta atende ainda à demanda de usuários das clínicas e do 

laboratório.  

Ainda no mesmo ano, à esquerda da lanchonete, nas extremidades do pátio, foram 

construídos quiosques para venda de livros acadêmicos.  

Figura 4.5 – Lanchonete e quiosques 

 

4.2.4 Expansão do Laboratório Rômulo Rocha e Criação do CGDB  

O Centro de Análises Clínicas Rômulo Rocha, coordenado pela Faculdade de 

Farmácia, situava-se inicialmente no primeiro pavimento do prédio, ocupando a área central 

do andar. Devido ao crescimento da demanda e ampliação dos serviços realizados no 

laboratório, foi feita, em 2002, a sua transferência para o térreo. Essa modificação exigiu uma 

grande reforma do local onde o mesmo seria instalado, já que o espaço era ocupado por outros 

ambientes, como almoxarifado, secretaria, cozinha, entre outros. A área desocupada no 

primeiro pavimento foi utilizada como sala de aula e coordenação de estágio. Na Figura 4.6 é 

destacada a vista superior do térreo antes da instalação do laboratório. 
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O novo local apresentava uma área maior, permitindo a expansão do laboratório 

com a divisão de novas salas e ambientes para as análises clínicas. Posteriormente foi 

agregado um anexo, utilizado como sala de espera do mesmo, ocupando parte do pátio.  

Essa intervenção, ocorrida em 2002, contemplou ainda a construção do Centro 

Goiano de Doenças da Boca (CGDB), coordenado pela faculdade de Odontologia. Ele está 

localizado ao lado do Laboratório Rômulo Rocha e apresenta uma área pouco menor. O 

CGDB é um centro de referência na região Centro-Oeste na prevenção, diagnóstico e 

tratamento das afecções do complexo bucomaxilofacial, tendo um grande papel não só 

acadêmico como também social.  

Na Figura 4.7 estão coloridos em rosa e azul o laboratório Rômulo Rocha e o 

CGDB, respectivamente.  

Figura 4.6 – Planta baixa do local antes da intervenção  
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Figura 4.7 – Planta baixa após a reforma 

 

4.2.5 Reforma Geral do Auditório 

Em 2007 ocorreu uma intervenção geral no auditório, com mudanças 

significativas de sua estrutura física. As alterações foram realizadas com o intuito de 

modernizar o ambiente, agregando elementos para melhorias de seu desempenho funcional.  

A estrutura original do auditório continha nove fileiras de poltronas, cada uma 

com 16 assentos, comportando cerca de 144 indivíduos. Todo o ambiente era inclinado, como 

uma rampa, incluindo a região na qual se localizava a plateia. Essa característica, evidenciada 

na Figura 4.8, provocava sensações de desconforto ao usuário, uma vez que as poltronas 

ficavam a uma altura considerável do chão, dificultando a acomodação das pessoas. Para 

solucionar tal problema foram criados degraus na área destinada à plateia, permitindo assim 

pequenos desníveis entre as fileiras sem, no entanto, afetar o conforto de seus usuários. O 

número de fileiras aumentou para 10, enquanto a quantidade de poltronas por fila diminuiu 

para 15 unidades, o que resultou em uma capacidade de 150 lugares. 
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Figura 4.8 – Corte do auditório antes da intervenção 

 

O projeto de reforma contemplou alterações de layout, visando um melhor 

aproveitamentos do espaço. O jardim externo, mostrado no canto direito da Figura 4.9, ligado 

ao auditório por janelas, foi removido e substituído por um hall destinado a coquetéis ou 

reuniões de confraternização. 

Figura 4.9 – Planta baixa do auditório antes da intervenção 
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Com a intervenção foram trocados os pisos para o vinílico, as poltronas foram 

substituídas por outras mais confortáveis, foi realizado um tratamento acústico, criação de 

ante câmaras, construção de uma cabine de som, alterações na iluminação, restauração do 

sistema de refrigeração do ambiente, além da execução de refletores laterais, que favorecem a 

propagação do som. Na Figura 4.10 encontra-se o layout proposto pela reforma.  

Figura 4.10 – Planta baixa atual do auditório 

 

4.2.6 Reformas de Acessibilidade 

O prédio possui um elevado fluxo diário de pessoas, uma vez que atende não só 

aos docentes e discentes, como também aos pacientes das clínicas. Em virtude disso, e 

visando atender às novas exigências normativas de acessibilidade, a edificação sofreu duas 

grandes reformas para melhorias das condições de acesso, facilitando o deslocamento de seus 

usuários, em especial aqueles portadores de deficiências físicas ou com limitações de 

locomoção.  

A primeira intervenção de acessibilidade ocorreu no ano de 2007 e limitou-se a 

alterações da estrutura dos banheiros. Foi criada uma nova cabine exclusiva para deficientes 

físicos, cujo espaço interno é maior, a porta de acesso é mais ampla, possui uma bacia 
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sanitária especial para portadores de necessidades, instalada em base de concreto e provisão 

de barras de sustentação fixadas a uma altura adequada na parede. 

Já no ano de 2009 foi realizada uma intervenção mais ampla, que objetivava 

melhorar as condições de acesso dos usuários ao edifício. Ela contou com adaptações em 

diversas partes, como criação de rampas nas entradas, delimitação de vagas de 

estacionamento exclusivas para deficientes físicos em pontos estratégicos da rua, instalação 

de sinalizações nos sanitários, retirada de muretas que representavam obstáculos e 

recuperação de passagens danificadas. A maior alteração foi a rampa em que dá acesso à 

entrada lateral do edifício, em frente à Farmácia Escola, que até então contava apenas com 

escadas (Figura 4.11).  

Figura 4.11 – Rampa de acesso ao edifício 

 

4.2.7 Reforma do Telhado  

Em 2007 ocorreu uma intervenção na cobertura da edificação, com alteração de 

toda a estrutura do telhado. O mesmo apresentava diversas manifestações patológicas graves 

que incluíam grandes infiltrações, telhas danificadas, espaços abertos que permitiam o 

alojamento de pombos e outras pragas urbanas, alta absorção de calor pelas telhas, entre 

outras.  

O projeto de reforma incluía a retirada total da cobertura existente e a construção 

de uma nova. Esta compreendia alteração no desenvolvimento das águas, aumento das áreas 
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expostas e impermeabilizadas para circulação da manutenção, prevendo-se aberturas para 

drenagens, vedação das juntas de dilatação existentes para evitar a entrada de água e insetos, 

substituição dos rufos, aumento da altura da platibanda e modificação da descida de águas 

pluviais. Foram utilizadas telhas termoacústicas metálicas com enchimento em poliuretano 

expandido para solucionar o elevado aquecimento da laje.  

4.2.8 Criação do Setor de Emergência da Odontologia  

A área situada à esquerda da entrada do prédio, no térreo, comportava o setor de 

radiologia e uma área destinada a serviços sociais. Em 2010 foi criado o setor de emergência 

da Odontologia, instalado no mesmo local citado, o que exigiu uma adaptação completa dessa 

área.  

A reorganização do espaço contou com uma alteração geral das paredes internas, 

aumentando o número de repartições e, consequentemente, criando novos ambientes. Alguns 

desses permaneceram praticamente inalterados, como a câmara escura. Um dos laboratórios 

instalados foi retirado do local, liberando mais espaço para a instalação do novo setor.  

A visualização das plantas baixas dessa área, antes e após a reforma (Figura 4.12 e 

4.13), evidenciam a completa mudança de sua compartimentação física.  

Figura 4.12 – Setor de radiologia e assistência social original 
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Figura 4.13 – Setor de radiologia, urgência e assistência social, após a reforma  

 

4.2.9 Criação do Centro de Esterilização e Lavanderia  

Atualmente está ocorrendo uma grande intervenção no térreo, que consiste na 

criação do centro de esterilização e da lavanderia. A obra deveria ter sido concluída em 2012, 

entretanto, estão sendo feitos acabamentos finais e reparos de falhas de execução. As salas já 

estão com os equipamentos de grande porte instalados.  

Essa reforma abrange uma área de aproximadamente 360 m², situada ao lado do 

auditório. 

4.3 SOLICITAÇÕES DE INTERVENÇÃO 

São apresentadas a seguir as solicitações de intervenções, pontuais e gerais, 

abertas nos últimos anos pelas coordenações dos cursos ministrados no prédio, visando 

analisar as principais causas de manutenções e reparos.  

4.3.1 Ordens de Serviços 

A edificação é construída para atender os seus usuários por vários anos, no 

entanto, para que as atividades para as quais ela dá suporte sejam adequadamente 
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desempenhadas é de extrema importância que a manutenção seja realizada periodicamente. 

No caso em estudo, os serviços de manutenção são organizados por meio de um sistema 

informatizado onde as unidades acadêmicas solicitam os serviços de manutenção através do 

preenchimento de ordens de serviços e, a partir delas, são realizadas as intervenções 

necessárias. 

Analisando as ordens de serviços requisitadas desde setembro de 2009 até o final 

de agosto de 2013, percebeu-se que as instalações elétricas e hidráulicas foram as principais 

causas de manutenção na edificação. Foram coletadas 2571 solicitações e a análise destas foi 

facilitada pelos Diagramas de Pareto, apresentados nas Figuras 4.14 e 4.15. 

O edifício em análise é relativamente novo, visto que foi inaugurado em 1989, no 

entanto a evolução tecnológica rápida impôs diversas adaptações nas suas instalações, 

explicando os números encontrados durante a pesquisa. Somadas, as ordens de serviços 

referentes às instalações elétricas e hidrossanitárias representam 50,4% do total referentes à 

parte da Faculdade de Farmácia e 41,6% do total referente à Faculdade de Odontologia, 

números expressivos que demonstram as necessidades de intervenções de reabilitação na 

edificação. 

Figura 4.14 – Ordens de serviços: Faculdade de Odontologia 
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Figura 4.15 – Ordens de serviços: Faculdade de Farmácia 

 

Dos gráficos apresentados depreende-se que os sistemas elétrico e hidráulico são 

os que mais requerem serviços de manutenção, mas além desses é expressiva a quantidade de 

ordens de serviços para anomalias em alvenaria. No entanto, ao analisar cuidadosamente os 

documentos percebeu-se que frequentemente serviços são alocados na categoria alvenaria 

equivocadamente. Outro serviço muito solicitado é o de chaveiro, devido aos usuários que 

constantemente pedem cópias das chaves. Além das supracitadas, também há outras 

categorias de serviços que, apesar de aparecerem em menor quantidade, são importantes, 

como a telefonia, marcenaria, serralheria, servente, jardinagem, mudança, pintura e gesso e 

controle de pragas.  

As solicitações ligadas à categoria hidráulica incluem principalmente serviços 

como desentupimento de bacias sanitárias e tubulações, reparos de tubulações danificadas, 

conserto de torneiras com vazamento de água e limpeza da caixa d’água. Aquelas ligadas ao 

setor elétrico tem como destaque os serviços de troca de lâmpadas, reparos de tomadas com 

defeitos, pontos de luz com mau contato, quedas de energia e instalação de novas tomadas.  
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4.3.2 Ofícios de Solicitações de Reformas 

Os ofícios são as solicitações abertas junto ao CEGEF por uma unidade ou órgão 

da Universidade Federal de Goiás, solicitando algum tipo de intervenção, em diferentes 

níveis, mas com uma complexidade maior do que um simples serviço de manutenção pontual.  

As Faculdades de Farmácia e Odontologia abriram, nos últimos anos, diversos 

processos, porém alguns não foram executados, devido, provavelmente, a inconsistências dos 

pedidos ou falta de verba para atendê-los. 

O CEGEF mantém um banco de dados com todos os ofícios solicitados. Muitos 

desses incluem também as reformas já pontuadas anteriormente, no histórico de intervenções 

do prédio. Esses dados obtidos compreendem um período de 2006 a 2013.  

Os processos abertos pela Farmácia incluem, dentre outros itens menos 

relevantes: criação da sala de espera e reforma do sanitário do Laboratório Rômulo Rocha, 

estacionamento para motos, reforma do Laboratório de Pesquisa e Análise de Fitofármacos, 

projeto de abrigo dos resíduos infectantes, reforma da sala da diretoria e almoxarifado, dentre 

outros.  

Na Odontologia, pode-se destacar os ofícios como: avaliação da rede elétrica, 

reformas do Centro de Material e Esterilização, da secretária, da sala ligada ao curso de 

especialização de prótese, adaptação no espaço físico do Laboratório de Patologia Bucal, 

reforma de laboratórios, e vários outros.  

A análise dos pedidos indicam que muitas solicitações estão ligadas a adaptações 

cuja necessidade foi surgindo ao longo das mudanças ocorridas no uso da edificação, devido a 

ampliações, criação de novas unidades internas, surgimento de novas exigências, em especial 

aquelas de acessibilidade. Em número menor estão reparos mais complexos ligados ao 

desgaste da estrutura e demais elementos constituintes. 

4.4 INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO DO EDIFÍCIO 

Neste item serão abordados os aspectos verificados na ocasião de inspeção do 

edifício, bem como o diagnóstico da sua situação atual. 
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4.4.1 Mapeamento Geral de Falhas 

Em uma edificação complexa como a em estudo, dificilmente não seriam 

encontradas falhas, sejam estas manifestações patológicas, problemas com a distribuição de 

espaço ou relacionados à organização. Em geral, é visível a necessidade de uma intervenção 

de reabilitação, realçando a importância dessa pesquisa. 

A Faculdade de Farmácia possui uma grande quantidade de laboratórios que, para 

atenderem as necessidades dos alunos e professores, precisam contar com uma estrutura 

eficiente, permitindo que as atividades sejam desenvolvidas com segurança e qualidade. 

Durante a inspeção foram constatados problemas de diversas naturezas, e estes, em sua 

maioria, são comuns a várias partes da edificação. Equipamentos que não funcionam 

adequadamente, problemas com instalações prediais, fissuras e até mesmo problemas com 

organização, que apesar de não entrarem no escopo de nossa pesquisa, demonstram uma 

grande necessidade de mudança, não apenas física, mas de comportamento dos usuários. 

No que diz respeito à Faculdade de Odontologia, a situação não é muito diferente, 

apresentando alguns pontos em comum. Problemas com iluminação, acessibilidade e falta de 

vedação são algumas das falhas encontradas. 

Durante a inspeção do edifício, percebeu-se que as áreas comuns também 

necessitam de intervenções. O projeto dos banheiros, apesar da recente reforma, precisa ser 

revisto no que diz respeito à acessibilidade e funcionamento adequado, pois, rotineiramente, 

apresenta problemas. Também nas áreas comuns, os corredores apresentam inúmeras 

manifestações patológicas que variam desde infiltração e fissuras até fiação exposta. 

Os detalhes das falhas encontradas serão pontuados nos próximos itens, ilustrando 

a situação atual da edificação com o diagnóstico após a inspeção geral. 

4.4.2 Sistemas Prediais: Hidrossanitário, Elétrico e Gás 

Os sistemas prediais, devido a sua importância e peculiaridade, foram 

subdivididos em hidrossanitários, elétrico e gás para serem melhor analisados. 
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4.4.2.1 Sistemas Prediais Hidrossanitários 

As instalações hidrossanitárias, em geral, são as maiores causas de manutenções, 

fato esse também evidenciado no prédio em análise. Na ocasião da inspeção ao edifício, 

foram encontrados inúmeros problemas nessas instalações, tendo em destaque um grande 

vazamento no banheiro do terceiro andar.  

Com relação à distribuição de água constatou-se uma grande quantidade de 

torneiras ociosas, que deixaram de ser utilizadas há muito tempo e algumas que nem sequer 

funcionam, mas continuam instaladas, como ilustra a Figura 4.16. Em contrapartida, há 

também torneiras que são necessárias, porém que se encontram estragadas. Também foram 

encontrados bebedouros que não funcionam ou que foram instalados em locais inapropriados, 

trazendo receios à sua utilização, como o da Figura 4.17, instalado no Laboratório de 

Patologia. 

Figura 4.16 – Torneira ociosa 

 

Figura 4.17 – Bebedouro: Laboratório de Patologia 

 

A Faculdade de Odontologia e o Laboratório Rômulo Rocha, prezando a higiene 

dos usuários, investiu em torneiras fotoelétricas. Essas seriam excelentes aquisições não fosse 

o fato de apresentarem defeitos com facilidade, e, por se tratar de uma tecnologia diferente, 

ser de difícil manutenção.  

Tentando solucionar esse problema, os funcionários da Faculdade de Farmácia 

improvisaram uma proteção da bateria mostrada na Figura 4.18, evitando o contato direto com 
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a água, essa medida resultou na diminuição da necessidade de consertos. Na Odontologia não 

foi implementada essa prevenção, como pode ser constatado na Figura 4.19. 

Figura 4.18 – Proteção da bateria da torneira 

 

Figura 4.19 – Bateria da torneira exposta 

 

Devido às atividades praticadas, em alguns laboratórios surgiram muitas queixas a 

respeito de entupimento dos sifões das pias, sendo constantes as solicitações de manutenção. 

Vazamentos nesses elementos também são comuns, ainda mais por se tratar de um edifício 

com uma grande quantidade de torneiras. Outro elemento que apresenta entupimento rotineiro 

são os ralos, principalmente os das salas de expurgo. 

4.4.2.2 Sistema Elétrico 

Um dos principais problemas é o sistema predial elétrico, o que reflete nos 

elevados números de ordens de serviços relacionadas a esse setor. Na vistoria foram 

pontuadas falhas, que abrangem tomadas e fiação mal colocadas, fios expostos, quedas de 

energia, entre outros.  

A defasagem operacional do setor elétrico do prédio foi inevitável ao longo de sua 

vida útil, uma vez que quando de sua construção, a demanda aumentou consideravelmente, 

em virtude das expansões ocorridas e do aumento do número de equipamentos.  

Novas tomadas foram implantadas através do uso de canaletas fixadas nas paredes 

para passagem das fiações que as alimentam. Em diversos ambientes essas canaletas passam 

no meio da parede, contornando as esquadrias, sem a preocupação de passarem nos cantos, 

próximos ao teto, gerando efeito visual negativo (Figura 4.20). Em alguns casos a fixação se 
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deu de forma precária com utilização de fitas adesivas (Figura 4.21). Apesar do problema 

estético, a gravidade da situação se dá nos locais em que essas canaletas e eletrocalhas estão 

quebradas, amassadas, danificadas, deixando os fios expostos e soltos, a exemplo do 

Laboratório de Química e Bioquímica de Alimentos, ilustrado na Figura 4.22. Há ainda o 

problema do excesso de fios presentes dentro desses elementos, que ultrapassam os limites 

estabelecidos por normas, como no caso mostrado na Figura 4.23.  

Figura 4.20 – Eletrocalhas passando no meio da 

parede em gabinete de professor 

 

Figura 4.21 – Eletrocalhas fixadas com fita adesiva 

no corredor do terceiro andar 

 

Figura 4.22 – Eletrodutos danificados  

 

Figura 4.23 – Excesso de fios na eletrocalha 

 

Agravando a situação descrita foram registrados locais com fios emendados com 

fita isolante, o que aumenta ainda mais o perigo de acidentes, já que a isolação nem sempre é 

bem feita e esses pontos cujo fio está danificado são propícios à ocorrência de choques e 

demais falhas elétricas (Figura 4.24).  
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Em vários laboratórios há tomadas expostas, sem a proteção do espelho, ou com 

este soltando do revestimento (Figura 4.25). Isso representa riscos de choques e incêndios, 

além de danificar o ponto de energia, uma vez que a abertura pode propiciar entrada de 

insetos, água e produtos químicos.  

Figura 4.24 – Fios emendados na diretoria da 

Faculdade de Farmácia 

 

Figura 4.25 – Espelho da tomada solto, expondo 

os fios  

 

Foram encontradas muitas lâmpadas queimadas, o que prejudica a iluminação do 

local, em especial nas clínicas odontológicas e laboratórios.  

O uso de vários equipamentos muito próximos, agravado pela desorganização dos 

usuários, são razões para formação de um emaranhado de fios, dispostos em locais apertados, 

geralmente atrás dos próprios equipamentos, como exemplificado na Figura 4.26. Essa 

situação, presente em diversas salas, pode constituir um fator crítico, já que facilita a quebra 

dos fios e ainda, em uma situação extrema, pode gerar falhas elétricas como curto circuitos.  

A defasagem do uso de tomadas é constante, uma vez que o aumento do número 

de equipamentos, notebooks e projetores gerou um crescimento da necessidade destas. Para 

solucionar essa demanda, de forma prática e simples, são adotadas nas salas as extensões, que 

permitem plugar em uma única tomada mais de um aparelho eletrônico (Figura 4.27). Apesar 

de usual e barata, essa solução não é a mais viável e oferece diversos riscos, uma vez que ao 

ligar aparelhos com alto consumo de energia, pode haver uma sobrecarga na tomada a qual 

estão ligados, gerando calor excessivo que danifica os elementos elétricos, podendo ocasionar 

até mesmo incêndios. Essa situação das extensões é negativa também pelo fato de muitas 
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vezes os fios atravessarem o ambiente, facilitando a ocorrência de acidentes, como quedas dos 

usuários.  

Figura 4.26 – Grande quantidade de fios dispostos 

de forma desorganizada 

 

Figura 4.27 – Utilização de extensão para ligar 

mais de um aparelho 

 

Os quadros de carga espalhados na edificação são completamente desorganizados, 

pois as indicações dos circuitos de cada chave não correspondem à prática. Na tentativa de 

mapear os circuitos comandados pelas chaves, os próprios usuários desenharam, à mão, os 

ambientes correspondentes a cada uma, como é evidenciado na Figura 4.28. 

Foi encontrado um caso específico no sanitário do segundo andar, ilustrado na 

Figura 4.29, em que o motor da bomba utilizada para levar água ao último pavimento está 

localizado embaixo do lavatório, sem qualquer proteção contra vazamentos na tubulação ou 

respingos de água, representando graves riscos. 

Figura 4.28 – Quadro de cargas do terceiro andar 

 

Figura 4.29 – Sanitário no segundo andar 
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O aumento da demanda de energia elétrica foi substancial ao longo dos anos. 

Entretanto, essa necessidade não foi acompanhada de um redimensionamento adequado do 

suporte de carga do prédio, levando a quedas de energia constantes quando vários 

equipamentos estão ligados simultaneamente.  

4.4.2.3 Sistema Predial de Gás 

Durante a inspeção constatou-se um grave problema relacionado ao sistema 

predial de gás. São utilizados botijões de gás do tipo GLP para suprimento dos laboratórios, já 

que a edificação, em sua maior parte, não conta com uma instalação de gás apropriada. Há 

apenas uma pequena central de gás que atende o Laboratório Rômulo Rocha, mas a demanda 

é muito maior.  

A vigilância sanitária condena a prática de utilização dos mesmos dentro de 

ambientes confinados, devido aos riscos de explosão. No entanto, a grande maioria dos 

laboratórios ainda trabalha dessa forma.  O Laboratório de Prótese é um exemplo dessa 

situação, já que por vezes, os seus usuários foram alertados pelos fiscais a retirar o botijão, 

mas como ele é essencial à atividade desenvolvida no local, sua utilização ainda permanece, 

até que uma alternativa seja apontada. As Figuras 4.30 e 4.31 mostram botijões em 

laboratórios da Farmácia e da Odontologia, respectivamente. 

Figura 4.30 – Botijão ao lado de uma capela 

 

Figura 4.31 – Botijão do Laboratório de Prótese 
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Os funcionários dos laboratórios reconhecem o perigo no uso de botijões, 

exigindo uma intervenção no setor. Existem em algumas salas pontos que parecem ser de gás, 

no entanto, nenhum deles funciona e a causa dessa situação é desconhecida. 

4.4.3 Revestimentos Internos e Externos 

Quanto aos revestimentos, a edificação analisada possui problemas comuns à 

maioria das edificações com seu tempo de utilização. Fissuras, peças cerâmicas quebradas e 

manchas de infiltração são alguns pontos que serão abordados. 

Em diversos locais foram encontrados azulejos quebrados, a maioria deles se 

localizavam próximos a vãos de portas e janelas, evidenciando a provável falta de vergas e 

contra-vergas que ajudariam no combate à concentração de tensões. Fissuras oriundas da 

ausência desses elementos são comuns nos revestimentos da edificação, como está 

exemplificado na Figura 4.32. 

Em diversos locais foram constatados outros tipos de fissuras, diferentes das 

supracitadas. Nas regiões próximas à junta de movimentação vertical estas eram bem 

evidentes, demonstrando a ineficácia do elemento que deveria permitir que a estrutura 

trabalhasse sem fissurar. Em locais contíguos aos condicionadores de ar também foram 

encontradas aberturas na parede. 

Ainda tratando de revestimentos internos, as manchas causadas por infiltração são 

falhas importantes e recorrentes, trazendo uma incoerência entre a imagem ideal de um 

edifício que exerce atividades ligadas à saúde com a situação presente, já que as citadas 

manchas não trazem uma impressão de higiene e limpeza.  

Agravando a situação do prédio, como pode ser visto na Figura 4.33, falta em um 

dos banheiros parte do forro de gesso que ocultava as instalações hidrossanitárias, pois devido 

a um sério vazamento, ele teve que ser retirado. 
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Figura 4.32 – Fissura próxima à janela 

 

Figura 4.33 – Forro quebrado no banheiro feminino  

 

Foi encontrada uma situação crítica em um dos banheiros que atendem os 

funcionários da Faculdade de Odontologia. Em uma reforma feita para ampliar a copa, uma 

parede que não vai até o teto foi levantada e executou-se um forro de gesso que foi fixado no 

teto do referido banheiro, no entanto, a execução não teve o planejamento adequado. Uma 

janela permite a entrada de pombos que, frequentemente, fazem ninhos em cima desse forro, 

como pode ser visto na Figura 4.34. 

Figura 4.34 – Forro de gesso mal planejado 

 

Ainda em relação aos revestimentos externos constatou-se a ausência de frisos na 

fachada, que baseado no funcionamento de uma junta, permitiria a movimentação, evitando 

fissuras. Outro aspecto interessante é o fato do revestimento ter sido feito com saibro, material 

muito usado antigamente, mas que hoje não é recomendado devido às manifestações 

patológicas que costumam decorrer do uso deste. 
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4.4.4 Esquadrias 

A grande maioria das esquadrias datam da construção do edifício e, em 

decorrência do tempo e utilização, estão desgastadas, apresentando puxadores danificados, 

ferrugens e vidros quebrados (Figura 4.35). 

Figura 4.35 – Maçaneta quebrada 

 

 O funcionamento dessas esquadrias metálicas está comprometido, uma vez que 

possuem dificuldades de abertura, além de não fechar completamente, o que afeta seu 

desempenho de vedação, permitindo a infiltração de água da chuva através das janelas, bem 

como o aumento dos gastos com ar condicionado.  

A vedação ineficiente prejudica ainda a manutenção da higiene dos laboratórios e 

clínicas, já que há janelas voltadas diretamente para a rua, foco de contaminação. Exemplos 

disso são vistos nas Figuras 4.36 e 4.37. 

Figura 4.36 – Pequena abertura na janela 

(consultório CGDB) 

 

Figura 4.37 – Ferrugem na parte inferior da 

esquadria (Sala de assistência social) 
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Há fachadas sem brises para proteção contra o sol. Na tentativa de solucionar a 

alta incidência de luz solar nos ambientes internos foram inseridos insulfilmes (Figura 4.38) e, 

de um modo mais precário, papel pardo nas esquadrias (Figura 4.39). Entretanto, apesar de 

solucionado o problema da luz, o calor oriundo do sol ainda permanece, inviabilizando a 

utilização dos espaços próximos às janelas, especialmente nos ambulatórios.  

Figura 4.38 – Ambulatório com insulfilm nas 

janelas  

 

Figura 4.39 – Laboratório com papel pardo nas 

janelas  

 

Um caso específico foi registrado no Laboratório Rômulo Rocha, na sala de 

Parasitologia, no qual as esquadrias basculantes foram fixadas de forma contrária ao correto e, 

em virtude do seu desgaste, seus apoios foram comprometidos, representando perigo de queda 

sobre os usuários quando abertas. O caso é mostrado na Figura 4.40. 

As portas também se encontram danificadas e desgastadas, com maçanetas 

enferrujadas e soltas, além de apresentar dificuldades de fechamento (Figura 4.41).  

Figura 4.40 – Janelas basculantes com abertura 

contrária ao correto 

 

Figura 4.41 – Porta de madeira danificada em um 

do laboratórios. 
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4.4.5 Estrutura e Cobertura 

A estrutura do edifício possui duas juntas de dilatação, dispostas em sentidos 

diferentes, para auxiliar na movimentação da estrutura. Estas são zonas de concentração de 

tensões, conduzindo à ocorrência de fissuras em sua extensão. Devido a isso, os revestimentos 

devem ser interrompidos na divisão das juntas, sendo projetados para que não passem sobre 

elas. Essa preocupação não foi observada no prédio da Farmácia e Odontologia, já que o 

revestimento está marcado por fissuras em diversos ambientes, delineando exatamente o local 

de passagem das juntas, evidenciado na Figura 4.42. 

Figura 4.42 – Fissuras em laboratório devido à junta 

 

A cobertura do prédio sofreu, como já apontado anteriormente, uma reforma 

completa em 2007, com substituição de toda a sua estrutura. Entretanto, apesar de 

solucionados os problemas como fechamento de aberturas, telhas quebradas e outros, a 

presença de pombos no telhado ainda permanece. Esses animais são vetores de doenças, o que 

torna incompatível a sua existência em um ambiente ligado à área da saúde, que exige grande 

cuidado com higiene. Na tentativa de solucionar o problema, são usados produtos para repelir 

os pombos, o que ainda não tem demonstrado total eficácia, como comprovado na 

Figura 4.43.  
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Figura 4.43 – Presença de pombos na cobertura 

 

O projeto de reforma da cobertura previa a impermeabilização das juntas de 

dilatação do edifício. No entanto, esse processo não foi executado com sucesso, uma vez que 

pelas juntas escorre água nos períodos chuvosos, gerando infiltrações na estrutura do edifício, 

o que reflete problemas não só estruturais, sobre o concreto e as armaduras, como também no 

revestimento, gerando grandes manchas nos tetos e paredes, ilustradas na Figura 4.44. 

 As infiltrações são ainda visíveis fora da região das juntas, revelando falhas na 

estanqueidade oferecida pela cobertura. 

Figura 4.44 – Inflitração pela junta no corredor do terceiro pavimento 

 

Na laje de cobertura foram encontradas situações de corrosão de armadura, onde o 

cobrimento havia sido perdido. Exemplo disso é visto na sala da diretoria da Farmácia 

(Figura 4.45). 
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  O teto da copa e do depósito de materiais de limpeza no térreo, ao lado da 

Farmácia Escola não possui nenhum revestimento, estando exposto o telhado. A estrutura 

dessa cobertura é precária, apresentando grandes infiltrações (Figura 4.46). 

Figura 4.45 – Ferragem exposta 

 

Figura 4.46 – Cobertura sem revestimento 

 

4.4.6 Acessibilidade 

Qualquer edificação deve ser idealizada contemplando aspectos de acessibilidade, 

em especial as que prestam serviços à sociedade. No entanto, esse quesito não é cumprido 

com eficácia em vários locais do prédio das Faculdades de Farmácia e Odontologia. 

Há clínicas que atendem a população em todos os pavimentos e o edifício conta 

apenas com um elevador pequeno que não atende à demanda de usuários. À respeito disso, 

vale salientar que, ele não possui todos os requisitos de segurança, como sinalização de alerta 

e interfone para comunicação em caso de emergência.     

Como já foi citado nesse trabalho, os banheiros passaram por uma reforma para 

melhorar a questão da acessibilidade, todavia o problema não foi solucionado completamente, 

uma vez que não há espaço para que um usuário de cadeira de rodas possa chegar aos 

lavatórios, caracterizando uma falha grave que pode ser visualizada na Figura 4.47, que 

mostra a porta do sanitário adaptado e a largura da passagem para os lavatórios. 
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Figura 4.47 – Falha de acessibilidade no banheiro  

 

Mesmo no térreo há problemas com acessibilidade. Na clínica que atende casos de 

emergência há um exemplo claro, já que não há como um usuário de cadeiras de rodas entrar 

na sala de raios-X. Outra situação em não conformidade é a entrada principal do edifício, já 

que esta possui uma rampa de inclinação suave, porém sem corrimão, além de ser irregular. 

Em aspectos gerais, os laboratórios são locais com pouco espaço de locomoção, 

principalmente devido ao acúmulo de materiais no chão e à má distribuição de espaço. Outros 

ambientes, como o depósito de materiais de limpeza da Faculdade de Farmácia, são locais 

muito pequenos, prejudicando as atividades a que dão suporte. As Figuras 4.48 e 4.49 

ilustram as situações citadas. 

Figura 4.48 – Depósito de materiais de limpeza - 

Faculdade de Famácia 

  

Figura 4.49 – Caixas e degrau atrapalhando a 

passagem 
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4.4.7 Armazenamento do Lixo Infectante 

Uma das situações mais graves encontradas na ocasião da visita foi o depósito de 

resíduos infectantes. Localizado na rua em frente à entrada do edifício, o contêiner utilizado 

não está em condições adequadas para armazenamento desse tipo de material, visto que 

apesar de ter um cadeado, sua vedação é ineficiente. Isso é preocupante já que pessoas que 

ignoram os riscos desse tipo de resíduo podem ter acesso a ele. O lixo infectante deve ser 

guardado em local seguro e trancado até o momento de sua coleta.  

A Figura 4.50 ilustra a situação descrita. 

Figura 4.50 – Contêiner com resíduo infectante 

 

4.5 DIRETRIZES PARA A REABILITAÇÃO 

Contando com a colaboração de profissionais da arquitetura, foi possível a 

elaboração de diretrizes para a reabilitação do edifício em estudo, levando em consideração 

não só a economia, mas também a sustentabilidade e a flexibilidade. 

 A situação da incidência solar e do consequente calor proveniente das amplas 

janelas dos ambulatórios é grave, pois atrapalha o desempenho das atividades no local. Para 

solucionar essa questão seria adequada a colocação de brises soleils que se adaptem 

harmonicamente com a arquitetura preexistente, devendo ser de metal. O uso de madeira, que 

baratearia o custo, não é recomendado devido às variações climáticas da cidade de Goiânia, 

além da exigência de manutenções regulares para evitar o ataque de cupins e outros agentes 
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que possam danificar o material. A instalação dos brises requer um estudo da carta solar de 

Goiânia, para que este seja instalado de modo a garantir máxima eficiência. 

A edificação como um todo apresenta problemas nas esquadrias, como ferrugens, 

puxadores danificados, vidros quebrados e vedação ineficiente. Essa situação contrapõe aos 

ambientes existentes no prédio, ligados à área da saúde. Depois de analisar as opções para 

contornar essa situação, a substituição das esquadrias é a melhor solução, já que apenas o 

reparo não garante uma qualidade em longo prazo e as peças originais já estão bem 

desgastadas. Essa substituição pode ser feita aos poucos, por pavimentos, já que os recursos 

são escassos e quase sempre de destinação específica. Recomenda-se a substituição por 

esquadrias de alumínio ou PVC, materiais estes modernos e duráveis. Contudo, como em 

qualquer reabilitação, deve haver a preocupação da compatibilização das novas esquadrias 

com o conjunto arquitetônico. 

O piso, todo revestido com granitina, encontra-se desgastado e, em regiões que 

sofreram intervenções, são visíveis a existência de remendos. Sua substituição deverá ser feita 

para melhoria das condições de higiene do edifício. Os ambientes de clínicas e laboratórios 

exigem, dentre outras recomendações, pisos lisos, antiderrapantes, com alta resistência 

mecânica e química. Sendo assim, ainda hoje a opção mais econômica e que atende às 

especificações do local é o uso da granitina. Sua instalação pode ser feita sobre o piso antigo, 

desde que tomada precauções para evitar falhas de assentamento, além do uso de materiais 

próprios para essa atividade, como a argamassa de piso sobre piso. Outros problemas podem 

surgir em decorrência da instalação de um material sobre outro, como a diferença de 

espessura do piso, o que exigiria que as portas fossem serradas, ficando com altura fora do 

padrão. A granitina apresenta ainda outro fator negativo relacionado à sua instalação, pois a 

reabilitação deve ocorrer com o edifício em funcionamento e esse material produz muita 

poeira. Outra opção de piso é a manta vinílica de alta resistência.  

Outros materiais também são recomendados para a substituição dos pisos, 

entretanto, os mesmos tem aspectos negativos que oneram muito sua instalação ou 

manutenção. O uso do granito é ideal em termos de resistência, porém seu custo é muito 

elevado e incompatível com a situação do edifício em análise. Outra alternativa é o emprego 

de porcelanato ou cerâmica, que por sua vez, dificultaria as manutenções e substituições, já 

que as peças saem de linha com rapidez.  
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 No que tange ao sistema elétrico em prédios antigos e com demanda elevada, 

como o edifício em questão, é recomendável a sua substituição total, uma vez que o seu 

estado de desgaste atual pode colocar em risco os usuários. A reforma do sistema deve ser 

precedida de um projeto elétrico, que contemple a demanda atual e padronize a passagem da 

fiação, evitando descontinuidades e incompatibilidades arquitetônicas. Quando necessários, os 

cabeamentos devem ser embutidos na parede (interior de laboratórios e ambulatórios), porém 

sempre priorizando a utilização de cabeamento externo, para facilitar as manutenções. No 

sistema visitável é sugerida a utilização de eletrocalhas para a passagem dos fios, sendo elas 

padronizadas e discretas, instaladas uniformemente em regiões menos visíveis, evitando a 

poluição visual dos ambientes. Buscando a maximização funcional do sistema é importante a 

previsão de pontos de espera para facilitar a ampliação do mesmo quando necessário. 

Na ausência de um sistema de gás encanado, os laboratórios das faculdades 

utilizam botijões de gás do tipo GLP em locais confinados, prática condenada devido aos 

riscos de vazamento e explosão. Uma opção para esse problema seria a criação de locais 

contíguos aos laboratórios, porém do lado de fora do prédio onde o botijão ficaria 

desconfinado. No entanto ao analisar a situação, a conclusão foi que a criação de uma central 

de gás externa que alimentasse todo o edifício seria a melhor opção, já que se trata de uma 

alternativa mais prática e segura. 

A falta de acessibilidade foi outro problema encontrado. Apesar das reformas 

ocorridas visando melhorar esse aspecto, ainda há muito o que ser feito. Buscando os 

exemplos mais pertinentes, há a entrada da edificação que é bastante irregular e dificulta o 

acesso de pessoas com mobilidade reduzida. Para solucionar essa falha é recomendável 

substituir a calçada original por uma de concreto desempenado, que não é tão onerosa e 

bastante prática, instalar corrrimãos para melhorar o acesso, além de investir em sinalizações 

com piso tátil.  

Outro ponto importante no quesito acessibilidade são os banheiros. Pela norma, 

apenas um sanitário acessível na edificação já é considerado suficiente, mas diante da 

demanda elevada, é necessário investir na reforma desses locais sempre observando o que 

preconiza a ABNT-NBR 9050-2004. Algumas modificações sugeridas são rebaixo da bancada 

da pia, a inclinação do espelho e a retirada de obstáculos que impedem a passagem de uma 

cadeira de rodas do box do banheiro até o lavatório. No que diz respeito aos banheiros do 
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Laboratório Rômulo Rocha, uma sugestão seria a reforma completa, e caso não seja possível 

torná-los acessíveis, poderia ser criado um sanitário unissex próximo ao local que atendesse 

os requisitos de acessibilidade. 

Por se tratar de uma edificação ligada a serviços de saúde, a questão dos resíduos 

infectantes deve ser tratada de forma a garantir a segurança não só dos usuários do edifício, 

mas, também da população em geral. O quadro encontrado foi preocupante, visto que o 

depósito desses resíduos que se encontra na rua possui uma vedação ineficiente, expondo a 

população a riscos. O lixo deve ser mantido em local seguro e lacrado até o momento de sua 

coleta. No caso apresentado, o mínimo a ser feito é a substituição do contêiner por um em 

bom estado de conservação, devidamente fechado. Há um projeto do CEGEF de uma central 

de lixo que vai desde o lixo comum, o reciclável e ainda contempla o infectante. A ideia é que 

sejam duas unidades na quadra, uma vez que a mesma contempla o edifício do Instituto de 

Patologia e Saúde Pública – IPTSP. Nesta proposta, o depósito é em alvenaria, com recuo 

previsto para a chegada dos caminhões. Ele foi aprovado pela vigilância sanitária e atende 

melhor a demanda dos edifícios da quadra. 

Além das questões abordadas no questionário, há ainda elementos não críticos, 

mas que são desejáveis de intervenção. Como diretrizes gerais são destacadas:  

 A readequação de ambientes, a partir da utilização de paredes com gesso acartonado; 

 Uso de shafts para instalações hidrossanitárias, elétricas e de cabeamento; 

 Emprego de forros com acesso para manutenção; 

 Luminárias com refletores; 

 Revestimentos internos laváveis para os laboratórios e ambulatórios;  

 Substituição dos aparelhos de ar condicionado de janela por splits, que oferecem maior 

eficiência;  

 Aumento da quantidade de elevadores e sinalização dos mesmos;



 

M. P. Mendes, V. L. A. Chaves                                             Conclusão 

5 CONCLUSÃO 

A pesquisa realizada contempla, no contexto da reabilitação, um tema novo, 

pouco explorado no âmbito acadêmico do país. Há trabalhos ligados às outras áreas da 

reabilitação, mas que não abordam as etapas preliminares de elaboração de um projeto de 

reabilitação para um edifício corrente. Sendo assim, foram observadas dificuldades para 

obtenção de trabalhos e publicações atualizadas como fontes de informação e elaboração da 

revisão bibliográfica consistente.  

O edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia da UFG encontra-se 

desgastado e defasado quanto à demanda. Foram observados problemas como fissuras e 

manchas nos revestimentos, ausência de um sistema de gás, falhas de acessibilidade, mal 

funcionamento e conservação das esquadrias, dentre outros. Quanto aos problemas estruturais, 

o maior destaque está nas fissuras da alvenaria, provocadas pelas juntas de movimentação. A 

defasagem operacional está relacionada à ineficiência do sistema predial elétrico, uma vez que 

este não comporta em termos de estrutura física a demanda atual da edificação, não 

suportando a carga elétrica exigida e não possuindo pontos de tomada suficientes.  

Por se tratar de um ambiente ligado à saúde, as exigências normativas para esse 

local são rígidas e exigem diversas medidas para manutenção da higiene. O bom estado de 

conservação das paredes, pisos e tetos, bem como a iluminação e climatização adequadas, são 

alguns dos pontos cobrados nas normas, como aquela prescrita pela ANVISA. Sendo assim, a 

pintura periódica das paredes e a substituição dos pisos desgastados devem ser efetuados. 

A partir da análise do histórico da edificação, percebem-se mudanças 

consideráveis em sua estrutura física. As alterações foram feitas paulatinamente, de forma 

isolada, quando da existência de recursos financeiros para sua execução. Além dessas 

reformas mais amplas e onerosas, segue em paralelo serviços de menor amplitude, que 

caracterizam principalmente as manutenções. A avaliação das ordens de serviços abertas pelas 

faculdades de Farmácia e Odontologia desde 2009 revela um elevado número de manutenções 

que são exigidas no local, resultantes principalmente da estrutura desgastada, com sistemas 

prediais debilitados. Esses serviços, normalmente de baixo custo, oneram, quando analisados 

em conjunto, os gastos públicos.  
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As manutenções são necessárias em qualquer edificação, porém podem ser 

reduzidas quando a estrutura e os sistemas prediais são modernos e estão em bom estado de 

conservação. Sendo assim, a reforma geral do edifício eliminaria os riscos observados, além 

de reduzir os custos de sua manutenção. 

A análise do histórico de intervenções ocorridas no prédio apontam que estas 

foram voltadas prioritariamente ao aspecto funcional, revelando uma necessidade de 

flexibilização dos ambientes. Edificações como a estudada precisam que, desde a sua 

concepção, os ambientes sejam planejados prevendo uma certa flexibilidade, para facilitar, 

caso necessário, sua readequação às necessidades dos usuários.  

A faculdade de Farmácia será deslocada, em partes, para um novo edifício, 

deixando diversos ambientes vagos na edificação atual. Esses serão destinados à faculdade de 

Odontologia. Como as atividades desenvolvidas pelos cursos são diferentes entre si, 

apresentando peculiaridades próprias, a ocupação dos ambientes vazios exigirá mudanças 

físicas para atendimento à demanda odontológica.  

O estudo de caso realizado neste trabalho revelou a necessidade de uma 

reabilitação completa do edifício, com readequação de ambientes, melhorias dos sistemas 

prediais, modernização das estruturas e troca de elementos desgastados, cuja funcionalidade 

está comprometida. A existência de riscos iminentes aos usuários, como excesso de fios, 

cabeamento exposto e lixo infectante em local público, evidenciam a necessidade imediata de 

uma ampla intervenção do local.  

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A pesquisa realizada possui diversas limitações e consiste apenas em uma etapa 

preliminar de reabilitação do edifício das faculdades de Farmácia e Odontologia. As sugestões 

para trabalhos futuros são apresentadas a seguir: 

 Realização dos projetos de reabilitação do edifício;  

 Análise da viabilidade econômica da reabilitação da edificação; 

 Pesquisa direta com os usuários do prédio para estabelecimentos das suas 

necessidades; 
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 Estudo dos impactos que serão gerados aos usuários durante o processo de 

reabilitação, propondo planos e planejando as atividades de forma a minimizar os aspectos 

negativos da reforma. 

 Identificação e seleção de materiais a serem utilizados para realização da 

intervenção, levando em consideração o aspecto funcional, econômico e ambiental; 

 Estimativa dos custos gerados à universidade na realização das manutenções do 

edifício; 

 Realizar um estudo mais detalhado das manifestações patológicas observadas 

na edificação, buscando identificar as causas; 

 Estudar os aspectos legislativos, analisando detalhadamente as exigências 

normativas para as edificações ligadas à área da saúde, bem como as legislações urbanísticas e 

ambientais. 
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APÊNDICE A – MODELO DO QUESTIONÁRIO ENVIADO 

AOS ARQUITETOS 
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Universidade Federal de Goiás 
 

 

Escola de Engenharia Civil 
 

        QUESTIONÁRIO: PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES 

 

Você foi convidado a participar do questionário apresentado a seguir. Este integra 

o trabalho de conclusão de curso, intitulado Diretrizes para Reabilitação do Edifício das 

Faculdades de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal de Goiás, de autoria dos 

pesquisadores Marcela Pereira Mendes e Victor Leandro Arantes Chaves.  

Este questionário foi elaborado com o objetivo de auxiliar na proposição de 

diretrizes para a reabilitação do edifício em estudo. A ideia central é propor melhorias para 

algumas das situações mais críticas que foram encontradas no decorrer da pesquisa, sempre 

levando em consideração de que se trata de um prédio gerido com verba pública e que, 

portanto, economia, sustentabilidade e flexibilidade são aspectos almejados para esta 

reabilitação. 

Sua participação contribuirá significativamente para o sucesso da pesquisa. Desde 

já agradecemos sua colaboração.  

QUESTIONÁRIO 

1) As janelas dos ambulatórios estão voltadas para uma fachada que não tem 

brises. Para tentar solucionar o problema da incidência solar dentro desses ambientes, foram 

colocados insul films nas janelas, o que solucionou a entrada de luz, mas não impediu a 

entrada de calor, tornando as cadeiras próximas a essa região inutilizáveis. O que poderia ser 

feito para solucionar tal problema de forma satisfatória? Segue abaixo fotos da situação 

descrita. 
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2) As esquadrias metálicas datam da construção do edifício, que se deu em 1989. 

Atualmente as mesmas já estão desgastadas, com puxadores danificados, não fecham 

totalmente, tem vidros quebrados e marcas de ferrugem. Seria mais viável, em termos 

econômicos e de qualidade, a substituição completa dessas esquadrias ou o reparo das 

mesmas, com substituição dos vidros, puxadores, pintura, dentre outros? 

 

 

 

3) O piso, feito em granitina, já se encontra desgastado. É possível a colocação de 

um novo piso sobre o já existente ou o antigo deverá ser retirado para assentamento de um 

novo? Há outras possibilidades de piso permitidos em laboratórios e clínicas que sejam 

viáveis economicamente?  
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4) Quando da concepção do edifício, não foi prevista a demanda de pontos de 

eletricidade apresentada atualmente. Sendo assim, ao longo dos anos, foram feitos diversos 

ajustes no sistema elétrico, acrescentando novas tomadas com as fiações passando 

externamente às paredes, sem entretanto se preocupar com questões estéticas, já que as 

canaletas passam, muitas vezes, no meio da parede. O que pode ser feito para melhorar a 

questão estética aplicando esse sistema de fiações visitável?  

 

  

5) A vigilância sanitária proibiu a utilização de botijões de gás tipo GLP nos 

laboratórios, qual seria a solução mais viável para resolver esse problema? A instalação de um 

sistema predial de gás é a única solução? Existem formas mais práticas de realizar essa 

modificação? 
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6) A foto abaixo ilustra uma situação muito crítica, o lixo infectante fica na rua e 

apesar de estar em um contêiner, este não possui vedação eficiente. Como resolver o 

problema do lixo infectante? Há outras maneiras mais seguras de realizar o depósito? 

 

 

7) Vários problemas de acessibilidades foram encontrados, entre os mais graves 

estão os ilustrados pelas fotos. A primeira foto mostra os sanitários do laboratório Rômulo 

Rocha, a segunda é o banheiro dos alunos que apesar de ter sido reformado para ser mais 

acessível, não permite que um usuário de cadeira de rodas utilize o lavatório e a terceira foto 

mostra a entrada do edifício que é bem irregular, dificultando o acesso de pessoas com 

mobilidade reduzida. Como resolver os problemas de acessibilidade de forma mais prática? 
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APÊNDICE B - PLANTAS BAIXAS DOS PAVIMENTOS DO 

EDIFÍCIO DAS FACULDADES DE FARMÁCIA E 

ODONTOLOGIA 
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