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RESUMO 
 

Tendo em vista os diversos problemas que ocorrem com imóveis tombados 
devido a pouca manutenção realizada, este presente trabalho técnico tem como 
objeto constatar a necessidade de manutenção constante dos imóveis tombados de 
forma a restaura-los, e deixa-los em condições de uso. Apresentam-se neste 
trabalho um breve histórico do município, as citações das obras de engenharia e 
arquitetura, o que é o tombamento de imóveis e como ocorre. Em seguida cita-se 
três imóveis tombados, um na Rua XV de Novembro. O imóvel denominado 
inicialmente como Theatro Nicodemus inaugurado em 1917, e que em 1934 passou 
a se chamar Palace Theatro e finalmente Cine Palácio; ,com muitas modificações 
ocorridas externamente. O segundo imóvel denominado Farmácia Minâncora com 
pouca inserção na arquitetura interna e externa, e o último  é o Edifício Eugênio 
Lepper, com muitas modificações no térreo e poucas modificações nos demais 
pavimentos.  

Serão citados os construtores, histórico de cada imóvel, detalhes 
arquitetônicos e suas modificações, estado de conservação atual além das vistorias 
detalhadas realizadas apontando as prioridades técnicas e a qualidade da 
manutenção no imóvel. Sugestões são apresentadas visando o melhor uso dos 
imóveis, e uma melhor qualidade na manutenção preventiva.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALAVRAS CHAVE: Patrimônio histórico: Imóveis Tombados. 
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A - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
Os supracitados imóveis localizam-se na área central do município e possuem 

atualmente infraestrutura urbana com ótimo sistema viário, transporte coletivo, coleta 
de resíduos sólidos, rede de abastecimento de água, energia elétrica, de telefone, 
internet ADSL.  

Os imóveis citados nas vistorias  foram periciados em processos que estão 
em andamento no Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina.  

 
  

B - HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE E SUAS PRIM EIRAS 
RESIDÊNCIAS 

 
b.1 – O começo 
 

O início da interferência humana no município teve inicio com a aplicação da 
Lei que estabelecia que as filhas de Dom Pedro I, princesas e irmãs de D. Pedro II, 
quando atingissem a idade de casar, teriam várias vantagens, entre elas a vantagem 
de ter um patrimônio em terras.  A Princesa Dona Francisca se casou com o 
Príncipe François Ferdinand Philippe de Orleans, sendo que este recebeu terras na 
Província.  

Na tentativa de desestimular a emigração para a América do Norte e tentando 
incentivar os emigrantes europeus a conhecer o novo “Eldorado”, que segundo a 
propaganda enganosa dizia que era um lugar com uma natureza exuberante, que 
oferecia muitas facilidades e oportunidades para prosperarem e começarem suas 
vidas, sendo muitas vezes publicadas até noticias da descoberta de ouro.  

 

b.2 –O crescimento da cidade e as consequências da colonização 
 

A colonização cultural trouxe consequências ao município, como a aceitação 
imitativa, com a falta de convicção, para construir uma própria cultura, rejeitando a 
própria realidade. De grande importância as características da mentalidade do 
colono europeu com espírito empresarial, conhecimento técnico, e o pioneirismo 
tiveram grande relevância na industrialização do município. Atualmente o município 
não é mais a cidade apenas com a economia voltada para a indústria, mas também 
voltada para o comércio, os serviços entre outras coisas.    

 

C - AS OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA: 
 
É de grande relevância a propriedade urbana dentro do contexto do município 

de Joinville na sua função social. Compreender uma obra de engenharia e 
arquitetura do passado, lembrando que esta obra tem que estar vinculada a sua 
atualidade no presente; os materiais utilizados para construí-la, as técnicas 
construtivas da época, também a importância com o usuário, a sua acessibilidade, o 
terreno, o contexto social e cultural.  

O primeiro grande trabalho de engenharia no município de Joinville foi à 
necessidade a drenagem dos terrenos para o escoamento das águas na área central 
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da Colônia, visto que a mesma é cortada por inúmeros rios e  é atingida pelas 
marés. 

 Surgem em 1870 os primeiros becos e as primeiras ruas como a Rua 
Cachoeira que é a atual Rua Princesa Isabel com a Mittelweg que é a atual Rua 15 
de Novembro. 

Com relação as primeiras construções do município, Informa FICKER, Carlos. 
Historia de Joinville; Crônica da Colônia Dona Francisca. 3ª edição. Editora Letra 
dágua o suprareferido autor, p. 62, que em carta de Léonce Aubé, endereçada a 
Sua Majestade Imperador Dom Pedro II, em 30 de agosto de 1850(após 03 meses 
da chegada da expedição); que há aproximadamente 220,00 metros do Rio 
Cachoeira, subindo o Rio Mathias, os primeiros colonizadores derrubaram a mata 
virgem, abrindo assim as primeiras clareiras, e construíram dois ranchos espaçosos, 
nas duas margens do riacho, sendo que havia uma ponte rústica, ambas com a 
orientação do engenheiro Gunther; informa ainda o supracitado autor que: 

“As construções eram o mais simples possível, à maneira nativa, feitas de 
tronco de palmitos ligados com cipó e cobertas com feixes de folhas de 
palmeiras. Um dos ranchos media 74 por 36 pés (22 x 10 metros) e achava-
se na pequena ilha formada pelos dois braços do ribeirão.”   

Após uma melhora nas condições, os imigrantes tanto suíços quanto alemães 
e seus descendentes construíam outras moradias, mais sólida, geralmente seguindo 
padrões e técnica construtiva denominada enxaimel, oriunda da cultura originária, 
efetuando modificações e adaptações, entre elas a varanda.  Conforme Apolinário 
Ternes, na sua obra, Joinville, a construção da cidade da Editoração Eletronica 
Seigraph, datada em 1993, página 74; informa que: 

“então, surgiram às habitações de estilos e técnicas alemãs: estrutura em 
enxaimel, fechamento com adobe, taipa, tijolos; tesouras conforme o 
modelo alemão, sem cumeeira, construídas de forma a criar espaços, sem 
escorras, abaixo dos telhados.”  

Um dos primeiros construtores do município foi o Senhor Francisco 
Nicodemos, que labutava como empreiteiro de obras. Este foi o responsável por 
várias construções como o principal clube do município, e instalou os trilhos para o 
bondinho puxado a burros utilizados nos anos de 1910, no centro do município.  

Um dos primeiros arquitetos foi Max Keller era  Alemão da Saxônia, chegou 
ao Brasil em 1922, depois de um estágio no Rio de Janeiro, onde atuou na 
construção do Tradicional Hotel Gloria no Rio de Janeiro trouxe a técnica de 
construir com  concreto armado para o município. Outros engenheiros arquitetos foi 
Georg Keller e Paul Kellmuth Keller também trabalharam na empresa Keller e Cia 
Ltda. 

Alguns edifícios na área central do município possuem vestígios com maiores 
requintes arquitetônicos. Alguns movimentos artísticos começavam no Brasil, entre 
eles o Art Nouveau, que foi um movimento artístico que originou na Europa e que 
predominou nos anos de 1893 e 1905, em função da caracterização da grande 
propaganda em torno das artes decorativas. 

O “Art Nouveau” teve como fonte de inspiração as formas orgânicas da 
natureza, havendo um domínio do emprego das hastes ao invés das flores; teve seu 
inicio no Brasil no final do século, havendo maior incidência em obras na cidade do 
Rio de Janeiro São Paulo e em Curitiba.   
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D – IMÓVEIS TOMBADOS E PATRIMÔNIO 

   

Ter o imóvel inscrito no Livro do Tombo prevê do direito português onde a 
palavra “tombar” significa “inventariar”, “arrolar” ou “inscrever” nos arquivos do 
Reino, que anteriormente eram guardados nas torres dos castelos. 

Cita-se que o art. 2°, da lei 5.846/80 exige, para o tombamento, que os 
imóveis estejam vinculados a fatos memoráveis da história ou que apresentam 
excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico, artístico ou religioso. 

Tombar um imóvel é reconhecer o valor cultural de um bem, que transforma o 
imóvel antes desconhecido em um patrimônio oficial. 

O fato de o imóvel ser tombado não retira a propriedade do imóvel e também 
não implica em seu congelamento, há possibilidade de realizar transações 
comerciais e desde que autorizadas e acompanhadas por técnico do órgão que 
tombou o imóvel, é possível realizar eventuais modificações.   

A maior dificuldade de um imóvel tombado é a manutenção preventiva do 
imóvel deve ser realizada por um restaurador cultural, que é uma profissão já 
regulamentada  desde  10 de outubro de 2008 aprovado aqui no Brasil pelo Senado 
Federal.  

Ressaltam-se os grandes problemas enfrentados nos centros históricos em 
várias cidades, é que a partir da criação dos centros históricos, houve com isto em 
alguns lugares a favelização e, função de locações e sublocações; ocasionando uma 
deterioração dos antigos centros urbanos.  

Há estudiosos que alertam para o risco de banalização no pressuposto de 
que tudo pode se tornar patrimônio. 

A informação e a participação da população é o ponto essencial para que 
essa política tenha êxito com o tempo.  

Citam autores que somente se conserva aquilo que se utiliza, e os novos usos 
dos espaços asseguram a continuidade de respostas adequadas às novas 
necessidades, dentro da evolução da cidade. 

Deve o proprietário do imóvel tombado permitir que adentrem no imóvel e 
efetuem a fiscalização do bem tombado, estando em caso de negativa sujeito a 
multas.    

Merece também destaque os imóveis vizinhos ao imóvel tombado, pela Lei de 
Tombamento, conforme a legislação em vigor que a vizinhança da coisa tombada, 
não pode fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade nem nela colocar 
anúncios ou cartazes, sob pena da lei. 

 
 
d.1 – Obrigação de fazer: 
Diante do tombamento do imóvel, o proprietário do imóvel vai ter obrigação de 

fazer manutenção continua no imóvel, assim como efetuar as benfeitorias que se 
fazem necessárias visando à preservação do bem, sempre com a autorização do 
órgão que tombou o imóvel, assim como a Prefeitura local.  Atualmente após muitos 
esforços, trabalhos, projetos e a necessidade de aprovações, há a Lei Rouanet 
assim como o Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura - SIMDEC, que 
cita o Fundo Municipal e o Mecenato Municipal, que visam investir nos projetos que 
contemplem o restauro e obras no imóvel tombado. 
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d.2 – Obrigação de não fazer: 
 Também terá o proprietário do imóvel tombado à obrigação de não fazer, ou 

seja, de não destruir o imóvel, demolir ou tirar pedaços ou partes do imóvel, 
executando a chamada mutilação do imóvel.  

 
 

E- O PROBLEMAS MAIS COMUNS EM IMÓVEIS TOMBADOS: 
 

Cita-se que a vistoria em um imóvel tombado tem como prevenir problemas 
futuros, assim como prevenir as necessidades dos usuários das edificações, as 
necessidades dos usuários das edificações conforme indicação da  ISO 6241, 1984 
(International Standardization Organization) – tabela 03 - Relação das Necessidades 
dos usuários, como segue: estabilidade, segurança ao fogo, segurança em uso, 
estanqueidade, conforto hidrotérmico, pureza do ar, conforto acústico, conforto 
visual, conforto tátil, conforto antropodinâmico, higiene, durabilidade, economia e 
adequabilidade de espaços para usos específicos. 

Um dos problemas mais preocupantes em imóveis tombados é a existência 
de fissuras em estruturas de concreto, que são um caminho rápido para a 
penetração de agentes agressivos até a armadura de ferro.  

Itens como recobrimento de armadura, diâmetro da armadura, verificação da 
existência de “lixiviação” por circulação de águas puras ou ligeiramente ácidas ou 
por reação dos compostos, corrosão sob  tensão, e a qualidade do cobrimento, além 
da analise do ambiente  em que está a estrutura são de grande importância. 

Cita-se que após um reparo quando de uma estrutura deteriorada por 
corrosão de armaduras é muito conveniente um acompanhamento visual periódico 
da evolução e do comportamento do reparo no tempo, sendo que em determinadas 
situações pode ocorrer o retorno da corrosão em zonas não reparadas.   

A necessidade de atualização no sistema hidráulico predial em um imóvel 
tombado ocorre devido a idade das tubulações, muitas inoperantes, assim como a 
utilização de materiais inadequados e fora das Normas Atuais Brasileiras como é o 
caso das caixas d’água em cimento amianto, a corrosão galvânica, uso indevido de 
suportes e ancoragens vazamentos e desperdício de água em válvulas de 
descargas em bacias sanitárias.  

Outro problema em residências e edifícios tombados é o contato da água com 
a madeira, que elevando o grau de umidade, afetando o cerne e pode também afetar 
o borne, o que gera condições favoráveis para a degradação de elementos de 
madeira por agentes biológicos como a rotura de parte ou total das estruturas, sendo 
os fundos de podridão, carunchos e os térmitas.  

 
F – IMAGENS DE ALGUNS IMÓVEIS TOMBADOS NO MUNICÍPIO  DE 
JOINVILLE: 

 

Há vários imóveis tombados na região, sendo que alguns localizados na Rua 
do Príncipe, que é considerado o coração da cidade com maior representatividade 
de exemplaridade das edificações, mesmo não sendo um conjunto homogêneo. 
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Figura 1 - imóvel situado na Rua Engenheiro 
Niemeyer, no final da Rua do Príncipe. 

 
Figura 2 - Imóvel localizado na esquina das ruas 
XV de novembro com rua do príncipe, 
denominado Lojas Salfer. 

 
Figura 3 – Imóvel localizado na esquina da Rua 
Princesa Isabel esquina com a Rua do Príncipe. 

 
Figura 4 – Imóvel localizado na Rua do Príncipe. 
Observar que os pavimentos térreos já se 
encontram modificados, com marquises e 
grandes anúncios. 

 
Figura 5 - Imóvel localizado na Rua do Príncipe, 
entre a Rua Ministro Calógeras e a Rua Abdon 
Batista. 

 
Figura 6 - Imóvel situado na Rua do Príncipe 
esquina com Rua Nove de Março. 
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Figura 7 - Vista parcial do prédio utilizado 
anteriormente pelo correio,com uma das 
arquiteturas padrão do Correio da época no 
Brasil,  localizado na Praça Nereu Ramos, 
Atualmente utilizado pela Ipreville- Prefeitura 
Municipal de Joinville. e o prédio do   Hotel 
Príncipe – fonte: Arquivo Histórico de Joinville. 

 

 
Figura 8 – Imóvel localizado na Rua do Príncipe. 
 

  
Figura 9 - Imóvel situado na Rua do Príncipe. 

 
Figura 10 - Museu de Imigração e Colonização. 

 
 

Seguem imagens de alguns imóveis com torreão e entrada em ângulo, e 
outros imóveis localizados na Rua do Príncipe:  

 

 
Figura 11 - Observar o imóvel na Rua do Príncipe 
esquina com a Rua das Palmeiras.  

 

 
Figura 12 - Vista parcial do imóvel existente na 
esquina da Rua das Palmeiras.  
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Figura 13 – Imóvel localizado em esquina com o torreão e a entrada em angulo. 
 

 

G- O PRIMEIRO IMÓVEL – THEATRO MUNICIPAL 
 
g.1 –Dados do Imóvel:  

 
Endereço: Rua XV de Novembro esquina com Rua Dona Francisca em 
Joinville. 
Idade do imóvel: 96 anos. 
Autor do Projeto: Arquiteto Keller e Cia Ltda.  
Execução da Obra: Francisco Nicodemos. 
Responsáveis técnicos pela manutenção: Proprietário e locatários.  
Área total do prédio: 11.675,00 m² 

 

g.2 – Histórico do imóvel objeto 
 

 
Figura 14 – Prédio nos anos de 1959.  Envelope 
n.º98 – Clubes e Sociedades: Teatro Nicodemus.    
Fonte: Arquivo Histórico de Joinville. 

 
Figura 15 – Prédio atualmente. Observar na 
lateral esquerda quem de frente olha, a 
modificação executada 
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g.3 -  A construção: 
 
Em 1916, quando Francisco Nicodemus, proprietário e construtor solicitou a 

Câmara de Vereadores a licença para a construção de um edifício para o teatro e 
diversão em um terreno que era de sua propriedade.  

O primeiro nome do edifício foi THEATRO MUNICIPAL, posteriormente 
denominada de THEATRO NICODEMOS. 
 

g.4 -  Uso inicial do imóvel: 
 

A inauguração do edifício foi no dia 23 de dezembro de 1917. 
  

g.5 – Detalhes arquitetônicos do edifício: 
 

O edifício é simétrico e que na fachada, próximo a cumeeira havia a seguinte 
inscrição THEATRO NICODEMUS, 1917; assim como o desenho de uma lira 
(instrumento musical).  As janelas no prédio, parte térrea, que é simétrica possui 
janelas diferenciadas em arco, das janelas do corpo principal do prédio. Apresenta o 
imovel imponentes colunas elementos repetidos e espelhados como as aberturas, 
com caracteriticas marcantes, devido ao estilo Neoclássico. 

Em 1925 o prédio em questão possuía 11.675 m² de área construída foram 
vendidos em função da falência de Francisco Nicodemus, sendo o imóvel adquirido 
por Alberto Van Biene, e posteriormente ficou para os seus herdeiros.  

Em torno dos anos de 1965, teve inicio a criação de várias lojas anexas ao 
Cine Palácio, ficando ainda as duas saídas do Cine para o lado da Rua Dona 
Francisca. Neste período deu-se o inicio da descaracterização do conjunto do 
prédio. Constata-se que na mesma lateral já está diferente, está ampliado o edifício, 
possível de verificar em função do volume do telhado, diferença de coloração das 
telhas e a existência de mais três janelas no pavimento superior. Seguem  
comparações com imagens antigas e atuais do imóvel com as modificações 
ocorridas no decorrer dos anos. Reproduções fotográficas autorizadas pelo Arquivo 
Histórico do município. 

 

 
Figura 16 – Imagem do prédio, com as 
modificações observadas no guia de ruas e 
logradouros do município e desenhadas em 
amarelo por esta signatária, que foram realizadas 
após um curto período de inauguração. Ano 1929. 
– Fonte Arquivo histórico de Joinville 

 
Figura 17 – Imagem atual da construção mais 
recente, na esquina das Ruas Xv de Novembro 
com a Rua Dona Francisca. 



12 

 

 
Na lateral direita para quem de frente olha o imóvel, frente para a Rua 

Princesa Isabel, observa-se a existência de um comércio diversificado.     
 
   

 
Figura 18 – Lojas atuais locadas pertencentes ao 
conjunto do imóvel, que faz frente para a Rua 
Dona Francisca. 

 
Figura 19 – Fachada principal atual parcial do 
imóvel objeto para a Rua Xv de Novembro. o 
corpo principal do edifício abriga atualmente 
uma igreja. 

 
 

Observa-se comparando as fotografias anteriores e as fotografias atuais, que 
o edifício sofreu modificações além das supracitadas, como a lateral direita de quem 
de frente da Rua XV de Novembro olha o imóvel. É possível observar a construção 
do segundo pavimento onde anteriormente era somente um pavimento, o térreo. 

 

 
Figura 20 – Foto atual da lateral direita de quem 
de frente olha o imóvel. Observar a construção do 
segundo pavimento, e as esquadrias de alumínio 
no térreo. 

 

 
Figura 21 – Foto Parcial (cortada por esta 
signatária para enfatizar a lateral) do Theatro 
Nicodemus, com ênfase ao lado direito quem de 
frente olha o imóvel. Fonte: Arquivo histórico.  
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Conforme imagens anteriores e as imagens atuais constatam-se no imóvel 

que a janela com o conjunto de caixilhos que compõe o fechamento do vão frontal 
da edificação, passou por várias reformas, inicialmente em madeira e em arco.  

Compreende-se que algumas destas mudanças tenham sido ditadas pela 
conveniência.   

Já no pavimento que foi acrescido, este ganhou esquadrias em madeira 
similar as do corpo principal do edifício, pela ilustração fotográfica, que é em 
madeira, contendo uma bandeira que é uma folha da esquadria que referida folha é 
móvel; situada na parte superior da janela. Na parte abaixo da bandeira há uma 
folha de esquadria dupla de abrir. Observa-se a existência de batente ou um 
elemento fixo que esta guarnecendo o vão onde se prende as folhas da janela; 
assim como a existência de um caixilho, e uma peça horizontal que sai do plano da 
janela, em que a superfície superior tem uma inclinação adequada que evita quando 
realizada a devida manutenção a infiltração de água.   

 

g.6 – Modificações através dos anos: 
 

Segue nas próximas Laudas elaborados os desenhos esquemáticos da 
fachada frontal da edificação (sem a necessidade de apresentar detalhes de 
esquadrias e cimalhas e/ou arremates) demonstrando a composição da volumetria 
(pavimentos e cobertura) em três momentos distintos.  

  
Figura 22 – Edifício ano 1917. 
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Figura 23 – Edifício ano 1978. 

 
  

 
 

 
Figura 24 – Edifício ano 2013. 
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g.8 – Considerações do tombamento do imóvel Theatro  Municipal:  
  
g.8.1 -   A visibilidade do imóvel em questão 
  

Há uma deterioração parcial do conjunto visual, com uma degradação do 
ambiente urbano em que o imóvel esta inserido, com relação à lateral esquerda de 
quem de frente olha o imóvel. Percebe-se que o prédio construído, no lado esquerdo 
do imóvel quem de frente olha o imóvel, mais recentemente não faz parte de um 
conjunto.  

 

g.8.2 - Atual estado de conservação e as modificaçõ es sobre o imóvel em 
questão  
 

 
Figura 25 – Observar o acabamento entre o 
reboco pintado (imitando o revestimento da 
pastilha) e o início do revestimento da fachada 

 

 
Figura 26 – Paredes de fechamento em 
alvenaria de tijolos furado, tendo no encontro 
da alvenaria com as telhas infiltrações, é 
necessário à colocação de um rufo, com 
acabamento com massa. 

 
Figura 27 – Constata-se a existência de uma 
parede interna na cobertura do imóvel executada 
com blocos. 

 

 
Figura 28 – Paredes originais em tijolos 
cerâmicos maciços, com descolamento do 
revestimento. 

 
 

  Seguem uma imagens parciais da cobertura:  
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Figura 29 – Constata-se a existência das telhas tipo marselha originais em cerâmica. Fonte Arquivo 
Histórico de Joinville. Quem de frente olha,lado esquerdo.  
 

 
Figura 30 – Observa-se que após a reforma manteve-se o mesmo tipo de telhas tipo marselha em 
cerâmica. Quem de frente olha lado direito. 
 
 
g.9 – A Obra e seus projetos 
  

 
Segue em partes as imagens de projetos de modificações parciais para 

implantar uma loja com depósitos. O proprietário do imóvel na época era a Empresa 
Cinematografica Van Biene; cujos responsáveis técnicos pelas modificações foram o 
Engenheiro Arquiteto Georg Keller e Paul Kellmuth Keller. Fonte: Arquivo Histórico 
de Joinville. Projeto n.º 129/1959.  

 
Figura 31 – Observa-se que data de 1959 da aprovação da reforma. É possível constatar que na 
lateral direita quem da rua olha, existia somente o térreo e as janelas eram em arcos.  Fonte: 
Arquivo Histórico de Joinville.projeto n.º 129/1959. 
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Figura 32 – Vista parcial do projeto de reforma do ano de 1959.  Fonte: Arquivo Histórico de 
Joinville. Projeto n.º 129/1959. 
 
g.10 – Vistoria  do imóvel 
  
g.10.1 -   Anomalia construtiva - Grau de risco: cr ítico. 
 

Observando na estrutura do telhado que não é original, como um corpo rígido, 
constatou-se uma anomalia construtiva na cobertura; sendo necessária uma revisão 
geral em toda a estrutura da cobertura, telhas e estrutura de madeira – banzos, 
pontaletes, distância entre os caibros, as emendas, as ligações com pregos entre as 
madeiras, e as tesouras; assim como no equilíbrio da estrutura (travamentos das 
tesouras), e na deformação das madeiras. 
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Figura 33 – Vista parcial da estrutura do telhado do imóvel objeto.  

 
 

g.10.2 -   Anomalia funcional - Grau de risco: crít ico. 
 

Necessita de reforma urgente na parte da estrutura de madeiras devido a uma 
anomalia funcional, onde às várias patologias encontradas como ataque por animais 
xilófagos a estrutura de madeira de cobertura.  Recomenda-se o uso de protetores 
naturais(dilatação da hulha), hidrossolúveis(executado com substancias a partir de 
sais de diferentes metais como o cromo, zinco, cobre), orgânicos ou oleosos(fundo 
protetor, pigmentos minerais). 

A fiação elétrica encontra-se fora de eletrodutos e com emendas e com visível 
perda de funcionalidade.Seguem imagens do salão do imóvel em questão.  

 
 
 

 
Figura 34 – Observar o estado geral da madeira da 
estrutura da cobertura. Observar o ataque dos animais 
xilófagos. 

 

 
Figura 35 – Observar o estado da madeira 
que foi atacada por animais xilófagos.  
Observar a disposição da enfiação. 

 
g.10.3 -   Falhas de uso e manutenção 

 
Necessita de rufos de alumínio no término da parede; assim como calhas e a 

realização de manutenções nas calhas já existentes, eliminado assim a umidade 
descendente que gera um problema de degradação.  
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g.11 – Prioridades técnicas no imóvel em questão e recomendações 
 
g.11.1 -   Projeto e execução da parte elétrica: 

 
Recomenda-se a realização de um projeto elétrico, assim como a sua 

execução, junto ao forro da cobertura da estrutura do telhado, hoje ocupada pelo 
salão principal, visando maior segurança aos usuários do edifício. 

 

g.11.2 -   Projeto e execução de incêndio: 
 
Verificar junto aos órgãos competentes do projeto, execução e alvará de 

incêndio; assim como o sistema de pára-raios. Em vistoria realiza constatou-se os 
poucos equipamentos disponíveis em caso de incêndio, o que coloca em risco a vida 
dos usuários do imóvel objeto.   
 
g.11.3 -  Mão-de-obra:  

A utilização de mão de obra qualificada pra a realização das reformas ora 
informada, assim como em futuras manutenções; assim como a realização de 
projetos detalhados e acompanhamento por profissional qualificado das obras que 
forem realizadas, com conhecimento e treinamento das diversas técnicas de 
restauração de imóveis.  
 
g.11.4 -  Revisão na estrutura de madeira da cobert ura: 

 
Há abaulamentos de algumas peças de madeira utilizadas na estrutura do 

telhado, assim como se faz necessária uma revisão da execução dos serviços 
conforme o projeto da estrutura do telhado, e revisão nas calhas.   
 
g.11.5 - Tratamento das madeiras:  

 
As madeiras da cobertura desta edificação e dos componentes de madeira 

estruturais e não estruturais da cobertura do telhado devem receber um tratamento 
visando o isolamento através de produto especifico, do ataque dos animais 
xilófagos, que pode ser com produtos a base de compostos de sais de 
pentaclorofenol, aldrín  ou com inseticida de contato que pode ser aplicado de modo 
a impregnar ou  injeção entre o elemento de madeira e a parede. 

  
g.11.6 – Reboco e tijolos: 
 
 Constataram-se problemas do reboco já descascado, e os tijolos com 
problema de deterioração.   
 

g.11.6 - Demais serviços :  
 
Colocação adequada de placas de revestimento de cerâmicas na fachada, 

próximo às janelas; 
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A recuperação dos beiras do telhado; 
A conclusão das esquadrias das janelas no pavimento superior, e a colocação 

de peitoril em algumas janelas. 
Atualizar o sistema hidráulico predial. 

 

g.12 – Qualidade da manutenção atual no imóvel: 
 
Atualmente a qualidade de manutenção no imóvel é considerada precária, 

conforme constatações, não atendem as necessidades do imóvel. 
 

g.13 – Uso atual no imóvel: 
 
A avaliação do uso da edificação pode ser classificada como irregular, em 

função da perda do uso para o imóvel tombado.  
 

g.14 –Considerações Finais: 
 

g.14.1 – Comentários Gerais: 
 
Conclui-se que a referida edificação foi pouco a pouco sendo modificada, pela 

fusão de fragmentos e materiais.  
Há um prejuízo visual considerando a preservação estética externa do edifício 

em questão. 
A obra que causou maior impacto no prédio como um todo (incluso as 

laterais), foi à construção mais recente na lateral esquerda quem da rua olha o 
imovel, com arquitetura diferenciada do conjunto do prédio.  

A edificação foi modificada, sendo que em algumas reformas não foram 
dotados de medidas apropriadas de restauração e de proteção.  Não houve uma 
terapia preventiva durante todos os anos que se passaram desde o início da 
construção do edifício e da inauguração. 

Atualmente não é possível apreciar todo o conjunto do imóvel objeto, apenas 
parte dele; ou se fascinar por suas dimensões, por seu refinamento, pela utilização 
de materiais da época, ou pela excelente maestria na sua execução; o que seria 
possível com a demolição do modulo construído recentemente, na lateral esquerda 
do imóvel. 
g.14.2 – Saneamento de danos: 

 
 Para sanear os danos nas patologias encontradas, após o diagnóstico 

completo aprofundado da edificação, recomenda-se a elaboração de uma proposta 
de saneamento de danos em meio descritivo acompanhada de um detalhamento em 
projeto. Serviços estes que devem ser executados por uma equipe multidisciplinar, 
assim como a orientação para a mão-de-obra sobre as técnicas de restauro do 
imóvel. 
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H – O SEGUNDO IMÓVEL – FARMACIA MINACORA 
 

h.1 - Informações do imóvel: 
 

Dados do Imóvel: Farmácia  Minâncora 
Endereço: Rua do Príncipe esquina com a Alameda Bruscheimm. 
Idade do imóvel:83 anos 
Proprietário: Lady Dória E Eduardo A. Gonçalves 
Autor do Projeto: Arquiteto Max Keller 
Execução da Obra: Arquiteto Max Keller 
Área total do terreno: 1.520,00 m² 
Área total do edifício: 1.839,00 m²  com 03 pavimentos. 
 

 

h.2 – Histórico do imóvel objeto 
 
Segundo referencias bibliográfica, o imóvel em questão foi edificado em duas 

partes. A primeira em 1929 e a segunda em 1933. 
Eduardo Gonçalves e posteriormente a Viúva  Sra. Adelina Moreira viveu e 

residiu muitos anos no mesmo prédio da Farmácia. 
 
 
 

 
Figura 36 – Observar o prédio da farmácia. 

 
Figura 37 - Atualmente o Prédio Farmácia. 

  
h.3 – A Construção: 
 

O imóvel foi projetado e construído pelo Arquiteto Max Keller, observou-se a 
presença de pé-direito alto, elementos curvos que dão movimento ondulante. O 
edifício um dos primeiros que recebeu laje de concreto no município.  

Imóvel Farmácia Minancora. 
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h.4 – Uso inicial do Imóvel: 
 
 Inicialmente construída para abrigar a Farmácia e sua administração, e no 
segundo pavimento serviu de moradia para a família. No mesmo terreno havia 
anteriormente a fábrica da farmácia. 
 
h.5 –Detalhe Arquitetônico do Edifício: 

 
Apresenta-se a seguir o projeto original do imóvel ano 1929, assim como 

imagem após a construção, e no estado atual.    
  

 
Figura 38 - Projeto do prédio objeto. Fonte Arquivo Histórico de Joinville, data 1929.Projeto 82/1929.  

 

 
Figura 39-Detalhes do projeto construtivo (fundação, detalhes de altura das paredes(pé-direito), 
escadas e cobertura da Farmácia Minâncora. Fonte Arquivo Histórico de Joinville–Projeto 
83/ano1929. 
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Figura 40 - Verifica-se a inexistência das 
mansardas (que são os desvão do telhado ou água 
furtada, com janelas de iluminação e ventilação 
para fins utilitários). As portas de projetos 
indicadas na fotografia são iguais. Construtor: 
Keller e Cia. Proprietário: Eduardo A. Gonçalves. 
Fonte Arquivo Histórico de Joinville–Projeto 
83/ano1929. 

 

 
 

 
Figura 41 - Na fotografia obtida junto ao 
Arquivo Histórico de Joinville é possível 
observar as mansardas, inexistentes no 
projeto. Fonte Arquivo Histórico de Joinville. 

 

     
No ano de 1930, e que há a influencia do estilo “art nouveau”.  
Observar as “cartelas” com superposição de detalhes floreal existente nas 

paredes das fachadas do prédio em questão aponta a tendência do estilo “Art 
nouveau”. Sugere-se observar as fotografias que seguem.  
 

     
Figura 42 – Detalhes floreal existentes na parede da fachada lateral. 

 

 
 
h.6 – Modificações através dos anos: 
 

Observa-se nas fotos anteriores que não estão mais todas as construções do 
edifício desde quando ele foi utilizado totalmente. O imóvel objeto sofreu poucas 
alterações, após a ampliação do prédio. Encontra-se ainda com suas principais 
formas congeladas no tempo, sendo essas formas autênticas. 
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Figura 43 - Prédio em questão atualmente, observar o torreão em curva. Apresentadas as 

informações das alterações que ocorreram com o passar dos anos. 

 

As janelas e aberturas utilizadas como vitrine não são padronizadas; havendo 
na parte frontal do edifício janelas que são autênticas, e similares ao edifício vizinho. 

 

 

 

 

               
Figura 44 – Detalhes da janela projetada (Fonte Arquivo Histórico de Joinville) e a executada nos 
dias atuais. 
 

 

Porta atual do 
tipo rolo. 

Mansarda
s   

Mansarda 

Término da 
primeira fase da 

construção. 

Porta do tipo rolo. 

Ampliação feita 
poucos anos 

depois da 
construção após a 

primeira fase. 

Janela no 
projeto 
original 

Detalhe da 
janela 

existente 
atualmente. 
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h.6 – Considerações do tombamento  
 
h.6.1 -  A visibilidade do imóvel em questão  

 

Há uma excelente visibilidade do imóvel em função do mesmo situar-se em 
uma esquina no centro do município, ilustrando inclusive vários cartões postais, e 
livros. O fato de se localizar na esquina da Rua das Palmeiras e tendo outro imóvel 
tombado na outra esquina, defronte ao imóvel objeto, também com fachada em 
ângulo.  

 
h.7 – Vistoria no Imóvel: Atual estado de conservaç ão e as modificações sobre 
o imóvel em questão.  

 
 Em função da vistoria efetuada citar-se-ão as anomalias encontradas no 

imóvel objeto: 
 

h.7.1 – Anomalia funcional 
 
Grau de risco: crítico. O imóvel necessita da colocação de elevadores, ar 

condicionado, sistema de alarme, rede lógica, atualizar o sistema hidráulico predial e 
rede elétrica e resolver problemas referentes à estrutura da laje de cobertura na 
edificação. 

 

h.7.2 – Falhas de uso e manutenção 
 
Grau de risco: Crítico. A falta de manutenção na laje da cobertura, e a não 

periodicidade na manutenção; assim como deficiências no uso  faz com que o grau 
de risco seja critico.  

 

h.7.3 – Prioridades técnicas no imóvel em questão e  recomendações:  
 
Seguem prioridades necessárias ao imóvel: 
- As Fissuras e desagregações nas estruturas de concreto levam a corrosão 

da armadura: Fenômeno de natureza eletroquímica, que acelera na presença de 
agentes internos ou externos do concreto. Para  aumentar a durabilidade de 
armaduras recomenda-se  executar um projeto de restauro especifico do imóvel 
tombado, ou seja, conforme o ambiente que se encontra a armadura, que evite 
circulação de água desnecessária através do concreto, com armadura com 
qualidade  do concreto bem homogêneo e verificar a espessura do cobrimento. 
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– Estado atual da laje no ultimo pavimento: recomenda-se um reparo na laje da 
cobertura.  

 
Figura 45 - Atentar-se para o estado da ferragem na laje da cobertura do 3º pavimento. 

 

 – Revisão na parte de incêndio 
 
Verificar junto aos órgãos competentes do projeto, execução e alvará de 

incêndio; assim como o sistema de para-raios. Em vistoria realiza constatou-se os 
poucos equipamentos disponíveis em caso de incêndio, o que coloca em risco a vida 
dos usuários do imóvel objeto, existindo nas  dependências locadas. 

 

– Mão-de-obra 
 
A utilização de mão de obra qualificada pra realização das reformas ora 

informada, assim como em futuras manutenções; assim como a realização de 
projetos detalhados e acompanhamento por profissional qualificado das obras que 
forem realizadas, com conhecimento e treinamento das diversas técnicas de 
restauração de imóveis. 

 
– Revisão e atualização no sistema hidráulico predial: 

 
Observou-se a necessidade de uma revisão atualizar no sistema hidráulico 

predial visto que a tubulação utilizada ainda é original na maioria  dos locais. 
 

– Demais serviços: 
 
Manutenção na cobertura, com relação aos rufos no telhado, pintura, revisão 

nas esquadrias e trocas de algumas, pintura no guarda corpo do torreão, revisão em 
toda a escadaria. 

 

Estado atual da 
Laje do imóvel.  
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h.11 - Qualidade da manutenção atual no imóvel: 
 
Atualmente a qualidade de manutenção no imóvel, conforme constatações, 

não atendem as necessidades do imóvel. 
Que a obra possua um restaurador de bens culturais, visando uma qualidade 

na manutenção periódica. 
 

h.12 - Uso atual no imóvel: 
 

Irregular em função de estar sendo usado parcialmente: necessita elevadores, 
ar condicionado, sistema de alarme, rede lógica,  atualizar a rede hidráulica e rede 
elétrica e resolver problemas na cobertura das edificações.   

 
h.13 - Considerações Finais:   

 
A periodicidade da manutenção preventiva no imóvel, tanto na parte externa 

como na parte interna se faz necessária, assim como a adaptação com as 
necessidades atuais como ar condicionado, sistema lógico, telefônico, elevadores e 
banheiro para pessoas com necessidades especiais.   

Neste imóvel cita-se que houve pouca modificação com o passar dos anos, e 
ainda é possível apreciar o imóvel pela sua arquitetura, e pela excelente maestria na 
execução, tornando-o um imóvel tombado que se reporta a sua época com boas 
lembranças arquitetônicas e de engenharia.   

 
 

I- O TERCEIRO IMÓVEL – EDIFÍCIO EUGENIO LEPPER  
 

i.1- –Dados do Imóvel:  
 
Endereço: Rua do Príncipe n.º 101 esquina com a Rua Princesa Isabel, centro 
Documento: Transcrição n.º43.610 -1ª Circunscrição de Joinville 
Idade do imóvel: 89 anos. 
Execução da Obra: construtora Enterlein, Keller e Cia. 
Área total do terreno: 621,18m² 
Área total do edifício: 830,00m² 
 
 

i.2 – Histórico do imóvel objeto: 
 
 Construído em 1923, para abrigar uma casa de ferragens e no andar superior 
servir como moradia.  

Possui atualmente um macro e microrregião geoeconômica excelente em 
função da localização central do município, tendo como atrativo a grande circulação 
de pedestres e veículos e um forte comércio local na Rua do Príncipe esquina com 
Rua Princesa Isabel. 
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Figura 46 - Edifício objeto com as características originais, e que na época era utilizado como 
rodoviária do município.  Observar a localização da entrada principal e o torreão.  Fonte: Arquivo 
histórico de Joinville.  Década de 40. 
 

 

iiii.3 .3 .3 .3 ----    A construção:A construção:A construção:A construção:            

Este edifício foi construído em 1923 pela construtora Enterlein, Keller e Cia, o 
imóvel a princípio tinha uso residencial e comercial. 

Com tijolos cerâmicos maciços, telhas cerâmicas e esquadrias em madeira, 
assim como no primeiro pavimento o andar era todo com pavimentação de madeira 
maciça.  

  

 

i.4 - Uso inicial do imóvel 

 

Nos anos de 1960 uma loja de ferramentas de nome Affonso Lepper & CO – 
Casa de Ferragens e Representações, comandada por Eugênio Lepper. Cita-se que 
já nos anos 1950 a filha do Sr. Eugenio residiu no primeiro andar.  

Nas décadas de 40, 50 e 60, no prédio funcionavam também a rodoviária de 
Joinville e a Autoviação Catarinense.  

Com grande atrativo comercial, sendo a região com uso vocacional comercial, 
possui atual uso comercial na sua maioria e residencial. 
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i.5 – Detalhes arquitetônicos do edifício: 
 

Este edifício está localizado na esquina da rua principal do município e possui 
de um torreão , e a entrada principal ,em ângulo no pavimento térreo.  

O edifício possui janelas diferenciadas em arco no torreão, e janelas as 
demais janelas no piso superior são em madeira contém uma bandeira que é uma 
folha da esquadria que referida folha é móvel, situada na parte superior da janela; e 
na parte inferior da bandeira há uma folha de esquadria dupla de abrir. 

 
 

 
i.6 – Projeto do edifício obtido no Arquivo Históri co de Joinville: 
 
 
 
 

 

 
Figura 47 – imagem da planta baixa, com cortes e fachada frontal  do imóvel em questão. Fonte: 
Arquivo Histórico de Joinville. Projeto n.º 90/1924. Proprietário da época: Henrique Lepper &Cia. 
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Figura 48 – Planta da fachada principal – Fonte: Arquivo Histórico de Joinville Projeto 90/1924. 

 . 

 
Figura 49– imagem atual do imóvel observa-se as grandes diferenças na fachada para a rua do 
príncipe, como térreo totalmente modificado com relação a aberturas (portas e janelas), detalhes na 
moldura das aberturas, e a colocação de uma marquise. No andar superior observa-se no projeto a 
existência de detalhes embaixo das janelas. Já na parte onde está o telhado, foram feitas 
mansardas antes inexistentes no projeto, assim como a inexistência de detalhes arquitetônicos 
acima do telhado. Não é possível precisar se realmente foram executados todos os detalhes 
existentes no projeto arquitetônico do imóvel.  
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Figura 50 – imagem  dos dias atuais, com apresentação das modificações ocorridas com o passar 
dos anos. fonte: online noticias do dia, site 
http://www.printwhatyoulike.com/print?url=http%3a%2f%2fndsys.ndonline.com.br , acesso em 
29/01/2013. 

  
Figura 51 – Imóvel na década de 50.  
Fonte http://www.printwhatyoulike.com/print?url=http%3a%2f%2fndsys.ndonline.com.br , Acesso em 
29/01/2013. 

 
 

i.7 – Modificações através dos anos: 
 
 Apresenta o imovel atualmente apenas uma sacada para a Rua do Principe. 

Em função das várias locações no térreo, teve inicio a criação de várias lojas, sendo 

Fechamento de 

uma varanda.  

Fechamento 

de uma 

sacada com 

janela. 

Aumento na 

quantidade de 

mansardas. 

Colocação de 

marquise. 

Aberturas no 

térreo 

modificadas.  

Colocação de 

marquise. 

Aumento na 

quantidade de 

mansardas. 
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que neste período deu-se o inicio da descaracterização do conjunto do prédio, com a 
colocação de marquise, troca de esquadrias por vidros fixos e temperados, retirada 
de portas em arcos. Nos fundos do imóvel, é possível constatar a existência de 
esquadrias tipo basculante de ferro, e no andar superior, na parte do edifício que faz 
frente para a Rua Princesa Isabel, o fechamento de sacada, troca de esquadria e 
fechamento de janela.  Seguem imagens atuais do imóvel com as modificações 
ocorridas no decorrer dos anos. 
  

Figura 52 – Foto do imóvel em questão vista o 
outro lado da esquina da Rua Princesa Izabel. 

 

Figura 53 – Foto do imóvel denominado edifício 
Eugenio Lepper, em questão vista o outro lado 
da Rua do Príncipe. 
 

 

 
Figura 54 – Foto do imóvel em questão vista o 
outro lado da Rua Princesa Izabel. 

 

 
Figura 55 – Foto parcial  da área de uso comum.  
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i.8 – Considerações do tombamento do imóvel edifíci o Eugenio Lepper:  
  
i.8.1 -   A visibilidade do imóvel em questão 

 

Ótima visibilidade do imóvel em função do mesmo situar-se em uma esquina 
em ruas Principais do município. 

  
 

i.9 – Vistoria no Imóvel: Atual estado de conservaç ão e as modificações sobre 
o imóvel em questão.  

 
 Em função da vistoria efetuada citar-se-ão as anomalias encontradas no 

imóvel objeto: 
 

i.9.1 – Anomalia funcional 
 
Grau de risco: crítico. O imóvel necessita da colocação de elevadores, ar 

condicionado, sistema de alarme, rede lógica, atualizar o sistema hidráulico predial e 
rede elétrica e resolver problemas referentes à acessibilidade de pessoas com 
necessidades especiais no imóvel, trocar pavimentação no andar superior assim 
como terceiro andar. 

 
 
 

i.9.2 – Falhas de uso e manutenção 
 
Grau de risco: satisfatório.   
 
 
 

i.9.3 – Prioridades técnicas no imóvel em questão e  recomendações:  
 
 
Seguem prioridades necessárias ao imóvel: 

 
– Restauro em todas as esquadrias de madeira e nos metais de fechamento, a ser 
executado por profissional habilitado. 

 
 

– Revisão na parte de incêndio. 
 
Verificar junto aos órgãos competentes do projeto, execução e alvará de 

incêndio; assim como o sistema de para-raios, e a necessidade de um escada de 
incêndio. 
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– Mão-de-obra: 

 
A utilização de mão de obra qualificada pra realização das reformas ora 

informada, assim como em futuras manutenções; assim como a realização de 
projetos detalhados e acompanhamento por profissional qualificado das obras que 
forem realizadas, com conhecimento e treinamento das diversas técnicas de 
restauração de imóveis. 

 
 

– Revisão em toda a parte hidráulica: 
 
Observou-se a necessidade de uma revisão na parte hidráulica visto que a 

tubulação utilizada ainda é original na maioria  dos locais. 
 

– Demais serviços: 
 
Manutenção na escada de madeira, pintura em todo edifício internamente e 

externamente. 
 

i.10 - Qualidade da manutenção atual no imóvel: 
 
Atualmente a qualidade de manutenção no imóvel, conforme constatações, 

não atendem as necessidades do imóvel. 
Que a obra possua um restaurador de bens culturais, visando uma qualidade 

na manutenção periódica. 
 

i.11 - Uso atual no imóvel: 
 

A avaliação do uso da edificação pode ser classificada como irregular em 
função da perda do uso para o imóvel tombado 

Na data da vistoria do imóvel objeto constatou-se que as lojas localizadas no 
térreo possuem pavimentação diversificada, sendo pisos cerâmicos novos e de 
padrão comercial na sua maioria existente em mercados locais de construção civil. 

 A forração do teto em alguns ambientes é de materiais diversos como forro 
plástico, de fibra mineral entre outros; todos os materiais atuais existentes ainda no 
mercado da construção civil.   

A colocação de uma marquise (laje na parte frontal do imóvel) também foi 
uma das alterações no imóvel. 

Já no pavimento superior, com acesso tanto pela Rua Princesa Isabel como 
pela Rua do Príncipe, a escada em madeira necessitando de reparos importantes. 
Neste mesmo piso com acesso pela Rua Princesa Isabel localiza-se um escritório de 
advocacia que também já teve portas, e algumas aberturas principalmente as que se 
localizam na parte da edificação que abre para o estacionamento já se encontram 
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modificadas, com as esquadrias de ferro; também se observa que as portas de 
acesso para as duas ruas assim como as vitrines em vidro temperado.  

 O piso encontra-se com forração tipo carpete sobre a madeira, está que já 
necessita de uma revisão geral com trocas consideradas das madeiras. O forro em 
algumas dependências já foi alterado, e necessitam de reparos importantes. 

Ainda no andar superior com acesso pela Rua do Príncipe dá acesso a 
apartamentos e salas modificados internamente, nos itens forros, piso, azulejos, 
divisórias entre outras coisas.  Neste mesmo acesso, já no último pavimento 
encontram-se vários apartamentos pequenos, que também já serviram como salas, 
que estão modificados, nos itens forros, piso, azulejos, divisórias entre outras coisas. 

No último piso foram incluídas mansardas próximas ao telhado.  Cita-se que 
as aberturas para as Ruas no piso superior e no último pavimento são na maioria 
originais, com exceção para as aberturas nas mansardas.   

Solicita-se reportarem-se as imagens contidas neste laudo técnico. 
 Com relação à parte estrutural do imóvel objeto, em vistoria realizada que 

não há fissuras ou trincas de grandes dimensões. 
A alvenaria de tijolos maciços existente na sua maioria é de barro cozido, é 

mais adequada para a construção de paredes autoportantes, assim como permite 
amarrações e travamentos de paredes.    

Constatou-se que devido o estado de conservação dos materiais existentes 
na parte de forro, pavimentação, elétrica, hidráulica e as escadas do imóvel objeto, 
necessitam de restauro e reparos assim como é necessário uma revisão com 
manutenção preventiva. 

Como o imóvel em questão é um imóvel tombado, recomenda-se um 
cadastramento e mapeamento de todos os problemas existentes, assim como a 
comunicação ao Estado, Prefeitura Municipal e Fundação Cultural de Joinville; antes 
de realizar a reforma.    
 

 
i.12 - Considerações Finais:   

 
A periodicidade da manutenção preventiva no imóvel, tanto na parte externa 

como na parte interna se faz necessária, assim como a adaptação com as 
necessidades atuais como ar condicionado, sistema lógico, telefônico, elevadores e 
banheiro para pessoas com necessidades especiais.   

Neste imóvel houveram muitas modificações com o passar dos anos, como é 
possível apreciar nas imagens apresentadas.  

Informa-se que com o tombamento ocorre uma perda do potencial construtivo 
do terreno.  

  
 

 
J – SUGESTÕES PARA OS IMÓVEIS TOMBADOS: 
 

Recomenda-se a adaptação dos edifícios apresentados devido as utilizações 
atuais, permitindo que o edifício fique compatível com exigências do mercado 
executando obras visando as melhorias indispensáveis para uma cidade como 
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Joinville, como ar condicionado, a colocação de elevadores, atualizar a rede 
hidráulica e rede elétrica e resolver problemas na cobertura das edificações, são 
problemas comuns em edifícios tombados, dificultando a locação, ou fazendo com 
que o seu valor seja muito inferior ao de um edifico novo.   
 

 
K - CONCLUSÃO FINAL 
 

 
Cita-se que são várias as implicações econômicas de manter-se as 

edificações com relação à manutenção após o tombamento do prédio, a propriedade 
não pode sofrer alterações de grandes vultos, mas pode  alterar a condição de ter 
que melhor cuidar, restaurar, pintar, deixando assim o imóvel tombado  em 
condições apreciáveis.  

Restaurar e adequar o edifício deixando-o compatível com exigências do 
mercado, tendo o cuidado de executar projetos e obras visando às melhorias 
indispensáveis para uma cidade, como a colocação de elevadores, ar condicionado, 
sistema de alarme, rede lógica, atualizar a rede hidráulica e rede elétrica e resolver 
problemas na cobertura das edificações; são necessários eliminando os problemas 
comuns em edifícios tombados que dificultam a locação, ou fazendo com que o seu 
valor seja muito inferior ao de um edifício novo.   

É oneroso manter o imóvel sem a possibilidade de adaptação de elevadores 
para pessoas com necessidades especiais, assim como efetuar uma reforma com 
materiais atuais e de melhor qualidade, visto que os existentes estão em péssima 
qualidade.  

O uso contínuo do imóvel adaptando para as condições e legislações atuais 
farão com que o imóvel não fique obsoleto, e passe a ter uma resposta funcional ao 
usuário 

A reforma no imóvel é uma restauração o que exige uma mão de obra com 
qualidade e com conhecimentos sobre o tipo de material que pode utilizar. Cita-se 
que há uma falta de profissionais capazes de realizar obras de restauros em imóveis 
tombados. 

É de relevante importância à citação da necessidade de uma manutenção 
preventiva no imóvel, tanto na parte externa como na parte interna.Informa-se que a 
manutenção preventiva possui custos relativos da intervenção bem inferiores a 
manutenção corretiva, o que confirma que uma manutenção preventiva evita a 
deterioração precoce dos imóveis. 

O município de Joinville eesta aguardado a aplicação da nova legislação do 
município com relação aos imóveis tombados, onde após a aprovação haverá a 
isenção do IPTU e até  a venda do potencial construtivo. 
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