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RESUMO: Este trabalho apresenta informações obtidas através de um estudo teórico e uma 

pesquisa de campo com o intuito de verificar o desempenho da manutenção em órgãos 

públicos. A metodologia desse trabalho foi feita utilizando normas de manutenção predial,  

visita técnica, plano de atividades, coleta de dados e entrevista com o responsável pelo setor 

de manutenção.   

PALAVRAS-CHAVE: Manutenção predial, órgãos públicos, visita técnica.  

ABSTRACT: This work presents information obtained through a theoretical study and a field 
research with the purpose of verifying the performance of maintenance in public agencies. The 
methodology of this work was done using standards of property maintenance, technical visit 
scheduling, activity plan, data collection and interview with the person in charge of the 
maintenance sector. 
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1. INTRODUÇÃO 

É comum nas cidades brasileiras 

encontrar prédios usados pelos 

serviços de creches, escolas, postos 

de saúde, em péssimo estado de 

conservação, mal iluminados, sem a 

infraestrutura física necessária para o 

desempenho das tarefas para as quais 

existem. Quando aparece alguma 

falha ou deficiência, elas são 

“sanadas” pelos próprios funcionários 

que trabalham na unidade, muitas 

vezes com materiais totalmente 

inadequados, com o intuito de ter uma 

solução provisória. Mas estas 

“soluções” acabam por se tornar 

definitivas pela acomodação de todos 

os envolvidos.  

O acúmulo destas “soluções” cria 

ambientes ruins para o trabalho e 

chegam a afetar a segurança dos 

funcionários da unidade e também dos 

usuários. De modo geral, as 

prefeituras tendem a adotar um 

sistema de manutenção predial de 

emergência, corrigindo os problemas 

na medida em que aparecem. Mas, 

uma alternativa a este sistema é a 

manutenção preventiva que procura 

evitar a ocorrência de falha.  

O sistema preventivo permite à 

prefeitura atender melhor a população 

e, ao mesmo tempo, economizar 

recursos. Boa parte dos prédios 

públicos sequer recebe cuidados 

regulares. Instalações hidráulicas, 

elétricas, telefônicas, cabeamento 

virtual - “sistemas escondidos nas 

paredes”- passam anos sem vistoria. 

Os orçamentos públicos, na maioria 

das vezes, não contemplam verbas 

para garantir esse cuidado. Quando 

ocorrem os acidentes, é 

desencadeada onda de vistorias e 

outras providências que deveriam ter 

ocorrido antes. Prevenir é planejar e 

executar ações com antecedência, por 

isto a manutenção preventiva exige um 

plano de ação dirigido para evitar a 

ocorrência de falhas.  

Este tipo de manutenção exige um 

calendário de ações elaborado a partir 

de dados técnicos sobre a durabilidade 

dos equipamentos e materiais (tinta de 

pintura externa e interna, vida útil de 

lâmpadas, revisões periódicas de 

equipamentos de acordo com o 

recomendado pelos fabricantes, etc.).  

A partir destes dados é possível 

prevenir um grande número de falhas, 

gerando maior eficiência no uso dos 

prédios e melhorando o serviço que 

nele é oferecido. Além disto, torna 

mais racional e econômico o processo 

de compras necessárias à 

manutenção, pois possibilita planejar 



os estoques dos almoxarifados e 

efetuar as compras sem os adicionais 

de urgência. Usualmente, a 

manutenção dos próprios de um 

município está a cargo do setor 

usuário do prédio, a quem cabe 

mantê-lo em funcionamento.  

A unidade especializada é acionada 

quando o serviço se torna mais 

complexo. Como as equipes de 

manutenção específicas estão, em 

geral, ligadas a uma secretaria de 

administração ou de serviços, costuma 

ocorrer duplicidade de partes de 

equipes e de partes de almoxarifados, 

além de uma demora considerável 

entre a detecção da falha e a sua 

correção, gerando as “soluções 

provisórias”. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Realizar um estudo teórico e uma 

visita de campo com o intuito de 

coletar dados para verificar como se 

encontra atualmente a estrutura do 

prédio, como é realizado a 

manutenção em órgãos públicos e o 

quanto isso reflete no trabalho dos 

funcionários e na sociedade. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Visando a consecução dos objetivos 

traçados acima, algumas tarefas foram 

definidas para serem realizadas no 

decorrer do desenvolvimento deste 

trabalho. 

• Estudar os conceitos de 

manutenções preventiva, 

preditiva e corretiva.  

• Estudar as normas de 

manutenção predial. 

• Compreender como é realizada 

a solicitação de serviço e 

licitações da administração 

pública. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A formação das equipes operacionais 

deve obedecer ao critério de 

especialidade (civil, hidráulica, elétrica, 

condicionamento de ar, jardinagem 

etc.) respondendo por áreas técnicas, 

e, quando o porte do município exigir, 

pelo critério de localidade (territórios 

ou regiões).  

O controle central de normas e 

fiscalização funciona mais como 

monitor de resultados e organizador 

das respostas da população usuária e 

dos funcionários dos serviços 

localizados nos imóveis, gerando e 

aprimorando as normas de operação, 



bem como medindo o cumprimento 

dessas mesmas normas.  

A formação técnica das equipes é 

fundamental para que as respostas às 

solicitações e sugestões da 

comunidade e dos funcionários 

possam ser adequadas. O treinamento 

continuado desta mão de obra faz 

parte do sistema preventivo, evitando 

o uso de expedientes impróprios como 

“gambiarras”, “jeitinhos”, etc., que com 

frequência geram defeitos mais 

graves, e podem, inclusive, resultar em 

tragédias.  

A política de construções sem 

manutenção gera um enorme 

desperdício de recursos e desgaste 

para o governo municipal, assim como 

o sucateamento dos serviços e 

imóveis ocupados pela administração. 

O custo fixo da folha de pagamento 

pode ter o rendimento maximizado 

pela valorização dos servidores e dos 

usuários finais, quando o atendimento 

é feito em prédios públicos bem 

conservados e limpos, produzindo uma 

melhoria geral da autoimagem da 

comunidade.  

O sucateamento dos serviços públicos, 

por outro lado, gera um estado geral 

de descrédito que exige custos 

enormes para ser revertido, implicando 

queda de solidariedade social e perda 

de recursos, que são gastos para 

superar um estado de má vontade 

generalizado entre os funcionários do 

município e entre a comunidade.  

A estes fatores devem-se acrescentar 

os custos de uma rápida deterioração 

física dos imóveis. Para que não se 

tornem impróprios para o uso, exigirão 

investimento de grandes somas de 

recursos públicos em reformas gerais 

que frequentemente custam mais do 

que construir um prédio novo.  

Nos anos 20 do século passado, a 

construção e a conservação de 

estradas de rodagem eram de 

responsabilidade dos municípios, 

ficando para o Estado apenas as 

consideradas mais importantes sob o 

critério político. 

A utilização de um sistema 

descentralizado comprometia a 

eficácia do sistema de transportes nos 

estados. Como primeira solução para 

resolver o problema foi criada a 

Inspetoria Geral de Estradas, 

subordinada à Secretaria de Viação e 

Obras Públicas. Oito anos após a 

criação da Inspetoria Geral de 

Estradas, o crescimento do Estado e a 

necessidade de interligar os 

municípios mineiros obrigaram a 

Secretaria a sofrer uma nova 

reorganização, criando o que seria o 



embrião do Departamento de Estradas 

de Rodagem de Minas Gerais.  

Com a criação do Fundo Rodoviário 

Nacional pelo Governo Federal, em 

1945, disponibilizando auxílio 

financeiro aos Estados, a criação de 

um departamento ou repartição de 

estradas de rodagem tornou-se 

inevitável.  

Nasciam então, em 04 de maio de 

1946, como pessoa jurídica e 

autonomia financeira e administrativa, 

os Departamentos de Estradas de 

Rodagem de Minas Gerais, que seria o 

responsável pelo gerenciamento da 

parcela do Fundo Rodoviário Nacional 

que cabia ao estado de Minas Gerais. 

Seu primeiro diretor geral foi o 

engenheiro Randolfo Trindade, 

começando assim a contribuição dos 

primeiros desbravadores do Órgão 

para alterar a realidade do 

rodoviarismo mineiro. 

Criado pela Lei 22.257, de 27 de julho 

de 2016, o Departamento de 

Edificações e Estradas de Rodagem 

do Estado de Minas Gerais, 

DEER/MG, é uma autarquia estadual, 

vinculado à SETOP, com 

personalidade jurídica de direito 

público, autonomia administrativa e 

financeira.  

Tem como missão assegurar soluções 

adequadas de transporte rodoviário de 

pessoas e bens. Abrange valores 

como; ética, comprometimento, 

transparência, efetividade, 

sustentabilidade, os quais são: Agir 

com honestidade, impessoalidade, 

moralidade e integridade em todas as 

suas ações e relações, atuar com 

dedicação, empenho e envolvimento 

em suas atividades para atingir os 

objetivos do sistema de transportes e 

obras públicas, atuar com foco nos 

impactos desejados, atuar com 

responsabilidade social, econômica, 

cultural, ambiental e fiscal. 

As características dos equipamentos 

de um processo produtivo moderno 

podem definir diferentes critérios para 

a seleção do método de manutenção a 

ser utilizado. 

Diversas considerações sobre a 

escolha do método de manutenção 

são realizadas dentro dos novos 

conceitos de manutenção. Os métodos 

de manutenção podem ser divididos 

nos seguintes grupos: corretiva, 

preventiva, preditiva e produtiva 

(proativa).  

As considerações sobre cada um 

destes métodos são apresentadas a 

seguir:  

 



✓ Manutenção Corretiva:  

Trata-se de uma técnica de 

atuação reativa que aguarda 

pela falha, para aí sim 

determinar a ação de 

manutenção a ser seguida. 

Com isso, esse tipo de 

manutenção gera sempre 

maiores custos, pois demanda 

mais tempo de paralisação de 

uso, alto custo de material 

comprado em situação de 

emergência e relacionado à 

mão de obra urgente. 

✓ Manutenção Preventiva:  

É realizada com o intuito de 

reduzir as falhas em sistemas e 

equipamentos em um 

edifício — independentemente 

do tipo ou da quantidade deles. 

É um tipo de intervenção que 

diminui a probabilidade de que 

erros possam trazer grandes 

danos que prejudiquem todo o 

processo predial. 

Ela é um tipo de intervenção 

programada, prevista e 

preparada. Isso significa que a 

manutenção preventiva ocorre 

antes mesmo do aparecimento 

da falha. Ela é composta por 

um conjunto de inspeções 

sistemáticas, como 

conservação, eliminação de 

defeitos e ajustes. O objetivo 

principal da manutenção 

preventiva gira em torno da 

prevenção dos erros, e não da 

correção destes. 

Ela inclui ainda a prevenção de 

problemas relacionados aos 

sistemas prediais, além do 

apoio a serviços de 

manutenção corretiva e 

análises de procedimentos que 

podem vir a interromper todo o 

processo. 

Os serviços de manutenção 

preventiva devem passar por 

uma fase de programação e 

planejamento, para que todas 

as etapas estejam bem 

definidas e sejam executadas 

de acordo com o que foi 

definido. 

✓ Manutenção Preditiva:  

Pode ser resumida de forma 

livre como sendo um conjunto 

de programas especiais 

baseado em análise e medição 

de vibrações, termográfica, 

análise de óleo, etc. que se 

orientados para o 

monitoramento de máquinas e 

sistemas de seus edifícios com 



a finalidade de prever as falhas 

e detectar mudanças ou sinais 

que demandam manutenção 

com a antecedência necessária 

para evitar quebras, 

desmontagens e remontagens 

para inspeção sem 

necessidade, maximizando a 

vida útil de equipamentos e 

reduzindo os impactos dos 

procedimentos preventivos no 

resultado da operação e 

consequente problemas 

maiores, diminuindo gastos 

como a manutenção corretiva e 

aumentando a segurança do 

condomínio. 

 

3. METODOLOGIA 

 

• Consulta as normas de 

manutenção predial 

• Agenda e visita a uma 

instituição publica para a 

pesquisa de campo  

• Elaboração de questões 

pertinentes ao plano de 

manutenção 

• Entrevista ao responsável pela 

manutenção do local 

• Coleta de dados  

 

4. RESULTADOS 

 
 

Figura 1: Fachada DEER 
Fonte: Autor 

A instituição selecionada para a 

pesquisa de campo sobre o quesito de 

manutenção em prédio publica, foi o 

DEER (Departamento de Edificações e 

Estradas de Rodagem).  

É aplicada a manutenção corretiva na 

estrutura que corresponde o DEER. O 

local possui um bombeiro hidráulico e 

um pedreiro para pequenas obras 

emergenciais. 

Para obras maiores é necessário ser 

feito uma solicitação de serviço, se 

aprovado, iram abrir licitações, ao qual 

precisam de um orçamento feito por 

uma empresa terceirizada, que não 

cobre por esse serviço (o Governo não 

autoriza pagar por qualquer tipo de 

orçamento) e então se aprovado são 

encaminhadas para um pregão, onde 

varias empresas iram disputar pelo 

serviço, a que fornecê-lo ao preço 

mais baixo, ganha. 

Isso gera problemas diversas vezes, 

pois empresas pequenas que veem 

uma oportunidade de fazer um serviço 



que por muitas vezes iram custar 

milhões, colocam o preço mais baixo 

que as outras empresas concorrentes, 

sem analisar se vai ser possível 

realizar o trabalho, e muitas das 

empresas que tomam tais atitudes, 

não conseguem cumprir o que foi 

contratado, pois necessitam de muitos 

funcionários e muitos equipamentos a 

quais não dispõem, e acaba 

abandonando as obras.  

Com isso o dispêndio de tempo e 

dinheiro gasto pelo o estado foi em 

vão. Todo processo têm de ser refeito, 

o que irar gerar um maior custo e mais 

tempo. Muitas das vezes as 

solicitações feitas para obras no local 

são postergadas devido a pequenos 

detalhes na carta de solicitação ou por 

o Governo alegar estar com pouca 

verba, e não pode destina-la a obras 

nesse local. 

O DEER é composto por vários 

prédios, alguns são mais antigos, 

possuem uma arquitetura icônica e 

detalhista, o acabamento desses 

prédios é diferenciado, mas por 

detalhes em novas regras 

estabelecidas pelo o governo, muito 

dos acabamentos estão sendo 

substituídos por mais novos. Fato que 

não poderia acontecer, por serem 

icônicos e representarem uma forma 

de arte que não é mais aplicada em 

prédios públicos, que são 

acabamentos que têm como principio 

chamar a atenção para sua beleza por 

aqueles que ali passam. 

Com a inspeção pode-se perceber o 

quão deteriorado estão às estruturas 

dos prédios, e que não é feita qualquer 

tipo de manutenção preventiva ou 

preditiva.  

Em certos locais danificados, utilizam 

estruturas improvisadas para a 

continuação de sua utilização, fato que 

pode colocar em risco os funcionários 

e as pessoas que ali circulam. 

O conjunto de prédios possuem no 

total 9 elevadores e somente 2 deles 

foram modernizados, os que ficam 

localizados no prédio A que é o mais 

antigo, a manutenção dos elevadores 

são feitas por empresas terceirizadas. 

De acordo com a norma da ABNT 

NBR 9050 as entradas devem ser 

acessíveis, bem como todas as rotas 

de interligação às principais funções 

do edifício (em edificações já 

existentes, adaptar acessos a cada 

50m);  



 

Figura 2: Fachada Prédio A DEER 
Fonte: Autor 

As fachadas de todos os prédios do 

DEER precisam de reforma, pois em 

sua maioria se encontram 

deterioradas, com rachaduras e sinais 

de infiltração, já foi solicitado ao 

governo um serviço de manutenção 

corretiva nas mesmas, mas não foi 

aprovado por falta de verba. 

A elaboração do projeto de 

revestimento de uma nova fachada é 

fundamental para obtenção de um 

desempenho satisfatório ao longo do 

tempo, refletindo no aumento da 

qualidade e produtividade, redução 

das falhas, desperdícios e custos. Tem 

como finalidade a determinação dos 

materiais, geometria, juntas, reforços, 

acabamentos, procedimento de 

execução e controle. Porém, para que 

este objetivo seja realmente 

alcançado, é necessário que o projeto 

de revestimento de fachada externo 

apresente um conjunto de informações 

relativas às características do 

revestimento e da sua forma de 

produção. Para que o projeto de 

revestimento seja completo e se 

adapte às especificidades da obra e 

dos materiais disponíveis no local, ele 

deve contemplar as etapas indicadas 

na Figura 4, conforme CEOTTO et al. 

(2005): 

 

 

Figura 3: Fachada danificada 
Fonte: Autor 

 

 
Figura 4: Etapas para revestimento de fachada 

Fonte: Manual de revestimento, 2006 

 
 



De acordo com a NBR 15.575 deve-se 

indicar em projeto como prevenir a 

infiltração de origem externa (chuva e 

solo):  

✓ Condições de implantação dos 

conjuntos habitacionais, de 

forma a drenar adequadamente 

a água de chuva incidente em 

ruas internas, lotes vizinhos ou 

mesmo no entorno próximo ao 

conjunto;  

✓ Sistemas que impossibilitem a 

penetração de líquidos ou 

umidade de porões e subsolos, 

jardins contíguos às fachadas e 

quaisquer paredes em contato 

com o solo, ou pelo 

direcionamento das águas, sem 

prejuízo da utilização do 

ambiente e dos sistemas 

correlatos e sem comprometer a 

segurança estrutural;  

✓ No caso de haver sistemas de 

impermeabilização, menção no 

projeto quanto à necessidade 

de atendimento a ABNT NBR 

9575 e ABNTNBR 9574;  

✓ Sistema de drenagem, quando 

necessário;  

✓ Sistemas que impossibilitem a 

penetração de líquidos ou 

umidades em fundação e pisos 

em contato com o solo;  

✓ Ligação entre os diversos 

elementos da construção (como 

paredes e estrutura, telhados e 

paredes, corpo principal e pisos 

e calçadas laterais);  

✓ Detalhes construtivos para as 

interfaces e juntas entre 

componentes, a fim de facilitar o 

escoamento da água e evitar a 

sua penetração para o interior 

da edificação;  

✓ Detalhar os elementos que 

promovem a dissipação ou 

afastamento do fluxo de água 

das superfícies de fachada;  

✓ Menção sobre a necessidade 

de realização dos ensaios de 

estanqueidade das fachadas, 

esquadrias e coberturas, 

considerando a classificação do 

empreendimento em relação à 

exposição ao vento;  

✓ Especificar componentes de 

cobertura impermeáveis;  

O telhado de um dos prédios possui 

infiltração e já foi aprovado depois de 

muito tempo sofrendo com esse 

problema, uma compra de materiais 

para a reforma do mesmo, em que o 

único pedreiro que trabalha no local 

ficou encarregado da reforma do 

mesmo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Infiltração na parede 

Fonte: Autor 

Os problemas de umidade podem se 

manifestar em diversos elementos das 

edificações, paredes, pisos, fachadas, 

elementos de concreto armado, etc. 

Geralmente eles não estão 

relacionados a uma única causa. 

Segundo VERÇOZA (1991) a umidade 

não é apenas uma causa de 

patologias, ela age também como um 

meio necessário para que grande 

parte das patologias em construções 

ocorra. Ela é fator essencial para o 

aparecimento de eflorescências, 

ferrugens, mofo, bolores, perda de 

pinturas, de rebocos e até a causa de 

acidentes estruturais.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Perda de reboco 
Fonte: Autor 

Já a umidade de condensação possui 

uma forma bastante diferente das 

outras já mencionadas, pois a água já 

se encontra no ambiente e se deposita 

na superfície da estrutura e não mais 

está infiltrada. 

Na tabela abaixo se tem a relação das 

origens com os locais onde podem ser 

encontradas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeitos 

danosos 

das 

infiltrações 

Tabela 1: Origem da Umidade nas construções 
Fonte: Adaptada de KLEIN, 1999 

Efeitos 

danosos das 

infiltrações e 

má execução 

do 

revestimento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A umidade originada por infiltrações 

nos telhados das edificações tem 

como fonte geradora a água da chuva. 

Isto se deve ao fato das coberturas de 

telhas apresentarem muitos 

vazamentos no sistema de 

escoamento dessas águas pluviais 

(calhas e tubos de queda) ou no 

próprio telhado. Estes vazamentos são 

os mais fáceis de localizar e de efetuar 

a correção, segundo VERÇOSA,1991, 

abaixo podemos analisar uma abertura 

na cobertura do corredor, a qual ocorre 

o vazamento. 

O grande problema que contribui para 

vazamentos em lajes de cobertura e 

terraços é o defeito na 

impermeabilização. 

A impermeabilização neste caso é mal 

feita ou nem se quer foi realizada. 

Existindo a infiltração através de uma 

laje de cobertura, deve-se inicialmente 

ter a certeza se existe ou não sistema 

de impermeabilização. Caso a 

resposta seja negativa sobre a 

existência do sistema, a solução será 

realizá-la por completo e com 

perfeição para a não ocorrência de 

problemas futuros. 

Conforme VERÇOZA (1991), caso 

exista impermeabilização, deverão ser 

realizadas duas verificações. A 

primeira consiste em verificar se 

paredes e platibandas adjacentes 

possuem rachaduras 

 
Figura 8: Forro de gesso do teto danificado 

Fonte: Autor 

 

O percurso deve estar livre de 

obstáculos, atender às características 

referentes ao piso e apresentar 

dimensões mínimas de circulação, 

Figura 7: Cobertura de um corredor danificada 
Fonte: Autor 

 

Abertura 

no telhado 



sinalização tátil direcional, indicando o 

caminho a ser percorrido desprovido 

de guias de balizamento, a ser 

utilizado em áreas de circulação e em 

espaços amplos, superfície regular, 

firme, contínua, antiderrapante e livre 

de barreiras e obstáculo, Inclinação 

transversal da superfície de no 

máximo 2% piso interno e 3% piso 

externo, capachos embutidos no piso e 

não ultrapassando 5mm acima do 

piso, carpetes e forração firmemente 

fixados no piso. 

Percurso deve ser livre de obstáculos, 

com largura mínima de 1,20m, sendo 

na transposição de obstáculos largura 

mínima de 0,80m. 

 

Figura 9: Dimensões padrões para corredores 
Fonte: ibape SP, 2014 

Na figura a seguir demonstra a 

abertura da porta abaixo do padrão, a 

qual deveria ser em uma dimensão de 

1,20m. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Corredor Prédio A 
Fonte: Autor 

 

Teto de gesso é belo, mas quando 

aparecem rachaduras, há causas para 

preocupações. Movimentações do 

terreno, contração e expansão 

provenientes do clima, idade e 

deteriorações ocasionadas pela água 

são exemplos de fatores que podem 

ocasionar danos a estrutura dos mais 

variados tipos de edificações.  

Um dos problemas mais comuns 

notados em casas e apartamentos é o 

surgimento de rachaduras e fendas em 

tetos e forros de gesso. Contudo, a 

flexibilidade do material permite que, 

na maioria das ocasiões, as trincas e 

Abertura 

das 

portas 
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de 1,20m 

http://www.clubedascomadres.com.br/casa-e-decoracao/casas-container-imovel-moradia/
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fissuras sejam reparadas sem o ajuda 

de mão de obra especializada. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 11: Problema no forro do teto que é feito 

de gesso 
Fonte: Autor 

 

Outra forma de vazamento em 

paredes é o tipo de umidade 

generalizada, quase permanente que 

acontece logo após chuvas vindas de 

determinadas direções. 

Uma causa poderia ser o reboco 

poroso, outra o reboco salpicado, que 

é capaz de reter água, que irá 

atravessar a parede. Em se tratando 

de paredes de tijolo à vista, a causa de 

infiltração é devido às juntas mal 

feitas. Na figura abaixo, esta situação 

é exemplificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Fachada danificada 
Fonte: Autor 

 

Segundo THOMAZ (1996), as trincas 

provocadas por variação de umidade 

dos materiais de construção civil são 

muito parecidas com as provocadas 

por variações de temperatura. Podem 

acontecer, em casos específicos, 

aberturas variando em função das 

propriedades higrotérmicas dos 

materiais e das amplitudes de variação 

da temperatura ou umidade. 

 

 

 

 

 

 



Figura 13: Trincas na parede 
Fonte: Autor 

 

 

A figura a seguir exemplifica trincas 

horizontais na alvenaria, provenientes 

da expansão, o painel é solicitado à 

compressão na direção horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Trincas nos canteiros e paredes do 
prédio 

Fonte: Autor 

 

As trincas horizontais aparecem 

também na base de paredes, onde 

geralmente a impermeabilização dos 

alicerces foi mal realizada. Deste 

modo, os componentes da alvenaria, 

os quais estão diretamente em contato 

com o solo, absorvem umidade, 

apresentando movimentações 

diferenciadas em relação às fiadas 

superiores, estas as quais estão em 

contato com insolação direta e à perda 

de água por evaporação. 

Rachaduras causam preocupação 

quando funcionam em todo o 

comprimento de um teto e, em 

seguida, continua a descer uma 

parede ao longo da mesma linha. 

Este é um sinal de dano estrutural, 

geralmente relacionado a uma viga da 

parede fraca ou talvez algo que foi 

abalado ao longo do tempo o que 

podemos ver na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Estrutura improvisada para 

sustentação 

Fonte: Autor 



5. CONCLUSÃO 

Ao fim desse trabalho, podemos 

então concluir algumas coisas 

importantes no quesito da situação 

atual de alguns prédios públicos do 

país. Tendo em vista que a 

situação encontrada do DEER-MG 

não é nem a mais precária de 

todas e nem a única que conta com 

estruturas com diversas 

imperfeições. 

Com os dados e informações 

fornecidas pela funcionária Selma 

do DEER-MG, ela que foi nossa 

guia durante a visita e nos forneceu 

todas as informações necessárias 

para este estudo, observamos que 

a situação de praticamente todos 

os prédios que ali se encontram 

apresenta algum tipo de 

deterioração, mas ainda segundo a 

Selma, é dada prioridade a 

questões que são consideradas 

mais “emergenciais”, e por conta 

disso e de verba que não é o 

suficiente, não é possível concluir a 

manutenção em todos os locais 

necessários, e não é possível 

aplicar outro tipo de manutenção a 

qual não seja a corretiva. 

Esse trabalho foi então de extrema 

validação para o aprendizado e 

amadurecimento de informações 

de todos os componentes do 

grupo, podendo ver na pratica o 

que é passado pelo professor Ítalo 

Coutinho na sala de aula sobre 

manutenção, e a falta de 

importância que é tratada pela a 

administração publica, o que pode 

ocasionar em acidentes graves, e 

deterioração de patrimônio público. 

 

6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Luminárias do Prédio A que estão 
sendo substituídas 

Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Escadaria arquitetônica do Prédio A 



Fonte: Autor 

 

 

Figura 5: Cobertura de um corredor danificada 
Fonte: Autor 
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