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RESUMO 

Os edifícios são constituídos por elementos construtivos, coberturas, paredes, pisos, contudo 

existem outros. Existem também sistemas de transporte de fluidos, elétricos e que permitem a 

utilização plena dos edifícios. 

Inúmeras são as patologias associadas às redes de transporte de fluidos e a sua existência traduz-

se em graves consequências ao nível da utilização dos edifícios. Falhas durante o processo 

construtivo e má utilização e exploração das redes constituem as principais fontes de 

incomodidade e de manifestação de patologias nos edifícios. 

De acordo com Afonso [1] as instalações prediais de águas e esgotos são responsáveis, em 

Portugal, por mais de 85% das incomodidades e problemas nos edifícios. 

Existe a necessidade de desenvolver uma metodologia de análise e diagnóstico do estado de 

conservação das redes de transporte de fluidos e possíveis soluções de intervenção, de forma 

técnica, isenta e transparente. 

O presente estudo incide sobre edifícios escolares do Concelho de Matosinhos e pretende-se 

propor uma metodologia de avaliação do estado de conservação das redes de transporte de fluidos. 

O conhecimento do estado de conservação das redes de transporte de fluidos apresenta-se como 

uma ferramenta essencial para o responsável pela conservação e manutenção dos edifícios e 

também para a administração do Município porquanto permitirá tomar decisões atempadas sobre 

intervenções pontuais e de fundo. 

Para suporte à implementação da metodologia foi desenvolvida uma aplicação informática sendo 

apresentados dois casos de estudo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fluidos, MAECRF, Conservação, Exploração, Avaliação. 
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ABSTRACT 

The buildings are made up of constructive elements, roofs, walls, floors, however there are others. 

There are also systems for transporting fluids, and electric that allow full use of buildings. 

There are countless pathologies associated with fluid transport networks and their existence 

translates into serious consequences in terms of the use of buildings. Failures during the 

construction process and misuse and exploitation of networks are the main sources of discomfort 

and manifestation of pathologies in buildings. 

According to Afonso [1] the building water and sewage installations are responsible, in Portugal, 

for more than 85% of the discomforts and problems in the buildings. 

There is a need to develop a methodology for analyzing and diagnosing the state of conservation 

of fluid transport networks and possible intervention solutions, in a technical, impartial and 

transparent way. 

This study focuses on school buildings in the Municipality of Matosinhos and aims to propose a 

methodology for assessing the state of conservation of fluid transport networks. 

The knowledge of the state of conservation of the fluid transport networks presents itself as an 

essential tool for the conservation and maintenance of the buildings and also for the administration 

of the Municipality, as it will allow to make timely decisions on specific and background 

interventions. 

To support the application of the methodology, a computer application was developed and two 

case studies of implementation of the proposed methodology are presented. 

KEYWORDS: Fluids, MAECRF, Conservation, Exploration, Evaluation. 

  



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

x 

 

  



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

xi 

ÍNDICE GERAL 

AGRADECIMENTOS ......................................................................................................... v 

RESUMO ....................................................................................................................... vii 

ABSTRACT .................................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ...................................................................................................... xv 

ÍNDICE DE TABELAS ..................................................................................................... xvii 

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS .......................................................................... xix 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 1 

1.1. ENQUADRAMENTO ............................................................................................ 1 

1.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO .......................................................................... 2 

2 OBJETIVOS .................................................................................................... 5 

3 ESTADO DA ARTE ................................................................................... 7 

4 CARATERIZAÇÃO .................................................................................. 11 

4.1. REDE ESCOLAR DO CONCELHO DE MATOSINHOS ............................................. 11 

4.2. REDES DE TRANSPORTE DE FLUIDOS .............................................................. 16 

4.2.1. REDE DE ÁGUA FRIA ....................................................................................... 17 

4.2.2. REDE DE ÁGUA QUENTE ................................................................................. 18 

4.2.3. REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS ............................................................................ 18 

4.2.4. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS .............................................................................. 19 

4.2.5. REDE HIDRÁULICA DE AVAC ........................................................................... 20 

4.2.6. REDE AERÁULICA DE AVAC ............................................................................ 20 

4.2.7. REDE DE INCÊNDIO ......................................................................................... 21 



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

xii 

4.2.8. EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS ÀS REDES DE TRANSPORTE DE FLUIDOS ............... 21 

4.2.9. REDES EXISTENTES ........................................................................................ 22 

5 METODOLOGIA ........................................................................................ 27 

5.1. DESCRIÇÃO ................................................................................................... 27 

5.2. DESCRIÇÃO DAS AVARIAS .............................................................................. 28 

5.3. GESTÃO DE AVARIAS ..................................................................................... 29 

5.4. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE REDES DE FLUIDOS 

(MAECRF) .............................................................................................................. 32 

5.4.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ............................................................................... 32 

5.4.2. NÍVEIS DE ANOMALIA ....................................................................................... 33 

5.4.3. FICHAS DE CARATERIZAÇÃO DE ANOMALIAS ..................................................... 35 

5.4.3.1. FCA N.º 1 - REDES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA E QUENTE ......................... 36 

5.4.3.2. FCA N.º 2 - REDES HIDRÁULICAS DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS ............. 41 

5.4.3.3. FCA N.º 3 – REDES DE AVAC .................................................................. 46 

5.4.3.4. FCA N.º 4 – REDES DE INCÊNDIO .............................................................. 52 

5.4.4. PONDERAÇÕES .............................................................................................. 54 

5.4.5. FÓRMULA DE CÁLCULO ................................................................................... 54 

5.4.6. PERIODICIDADE DAS VISTORIAS ....................................................................... 55 

5.4.7. FERRAMENTA DE CÁLCULO FC_MAECRF ....................................................... 55 

5.4.7.1. FOLHA “VISTORIA” ................................................................................ 62 

5.4.7.2. FOLHAS “PONDERAÇÃO” ...................................................................... 63 

5.4.7.3. FOLHA “CÁLCULO” ................................................................................ 65 

5.4.7.4. FOLHA “JUSTIFICAÇÃO” ....................................................................... 65 



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

xiii 

6 CASOS DE ESTUDO ............................................................................. 67 

6.1. INTRODUÇÃO ................................................................................................. 67 

6.1.1. ESCOLA BÁSICA PROFESSOR ÓSCAR LOPES.................................................... 68 

6.1.2. ESCOLA BÁSICA DO ESTÁDIO DO MAR ............................................................. 78 

7 CONCLUSÃO .............................................................................................. 89 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................... 91 

ANEXOS .............................................................................................................. 93 

A.1 CASO DE ESTUDO 1 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

DAS REDES DE TRANSPORTE DE FLUIDOS .................................................................. 94 

A.2 CASO DE ESTUDO 2 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

DAS REDES DE TRANSPORTE DE FLUIDOS ................................................................ 101 

 

  



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

xiv 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Evolução do número de alunos matriculados em Matosinhos de 2015/2016 a 

2019/2020 por nível de ensino [6] ............................................................................. 16 

Figura 2: Distribuição das avarias entre 2015 e 2020................................................................ 28 

Figura 3: Extrato do dashboard da plataforma Infraspeak [18] .................................................. 30 

Figura 4: Avarias reportadas relativas a redes de transporte de fluidos ................................... 31 

Figura 5:  Anomalias médias em redes de água. Componentes corroídos, falta de isolamento 

térmico e de proteção mecânica ............................................................................... 38 

Figura 6: Anomalias médias em redes de água. Componentes corroídos ................................ 39 

Figura 7: Anomalias graves em redes de água. Falta de válvulas de seccionamento aos 

equipamentos ............................................................................................................ 39 

Figura 8: Anomalias graves em redes de água. Ausência de lavatório ..................................... 40 

Figura 9: Anomalias muito graves em redes de água. Instalação inoperacional por fugas ou 

roturas ....................................................................................................................... 40 

Figura 10: Anomalias médias em redes de águas residuais. Componentes partidos ............... 42 

Figura 11: Anomalias médias em redes de águas pluviais. Componentes corroídos ............... 43 

Figura 12: Anomalias graves em redes de águas residuais. Entupimento parcial .................... 43 

Figura 13: Anomalias graves em redes de águas pluviais. Entupimento parcial ...................... 44 

Figura 14: Anomalias graves em redes de águas residuais. Instalação inoperacional por fugas 

ou roturas .................................................................................................................. 44 

Figura 15: Anomalias graves em redes de águas pluviais. Sistema de bombagem inoperacional, 

a rede tem o seu funcionamento comprometido ....................................................... 45 

Figura 16: Anomalias médias em redes de AVAC. Desconforto dos ocupantes por ruido nas 

grelhas de insuflação ................................................................................................ 49 

Figura 17: Anomalias médias em redes de AVAC. Componentes corroídos e partidos ........... 49 

Figura 18: Anomalias graves em redes de AVAC. Inexistência de isolamento térmico na 

totalidade da rede ...................................................................................................... 50 

Figura 19: Anomalias graves em redes de AVAC. Inexistência de equipamento terminal........ 50 

Figura 20: Anomalias graves em redes de AVAC. Ventilador inoperacional ............................. 51 

Figura 21: Anomalias graves em redes de AVAC. Equipamento de produção de energia térmica 

inoperacional, tornando todo o sistema inoperacional .............................................. 51 



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

xv 

Figura 22: Anomalias médias em redes de incêndio. Componente corroído [19] ..................... 53 

Figura 23: Anomalias graves em redes de incêndio. Caudal insuficiente por calcificação da 

tubagem [20] .............................................................................................................. 53 

Figura 24: Anomalias graves em redes de incêndio. Fugas de água [21] ................................. 53 

Figura 25: Aviso de segurança da FC_MAECRF ...................................................................... 56 

Figura 26: Mensagem de boas vindas à FC_MAECRF ............................................................. 56 

Figura 27: Friso da FC_MAECRF .............................................................................................. 57 

Figura 28: Botão “Ponderações” com sub-botões ..................................................................... 58 

Figura 29: Botão “Fichas de Caraterização” com sub-botões ................................................... 58 

Figura 30: Botões que abrem o menu de ajuda ......................................................................... 58 

Figura 31: Ajuda do botão Vistoria ............................................................................................. 59 

Figura 32: Ajuda do botão Ponderações .................................................................................... 59 

Figura 33: Ajuda do botão Cálculo ............................................................................................. 60 

Figura 34: Ajuda do botão Justificação e Evidências................................................................. 60 

Figura 35: Ajuda do botão Fichas de Caraterização .................................................................. 61 

Figura 36: Ajuda do botão Relatório .......................................................................................... 61 

Figura 37: Identificação do edifício............................................................................................. 62 

Figura 38: Data da vistoria ......................................................................................................... 62 

Figura 39: Deteção de anomalias no exterior do edifício ........................................................... 62 

Figura 40: Opções do nível de gravidade de anomalias ............................................................ 63 

Figura 41: Botão Regras no topo das folhas “PONDERAÇÃO” ................................................ 63 

Figura 42: Janela de ajuda com as regras para atribuir poderações......................................... 64 

Figura 43: Folha “PONDERAÇÃO-ÁGUA” (extrato) .................................................................. 64 

Figura 44: Folha “CÁLCULO”, com um exemplo ....................................................................... 65 

Figura 45: Justificação das anomalias ....................................................................................... 66 

Figura 46: Observações da justificação de anomalias .............................................................. 66 

Figura 47: Agrupamento de escolas Professor Óscar Lopes .................................................... 68 

Figura 48: Escola Prof. Óscar Lopes – Edifício principal - Piso 0 .............................................. 69 

Figura 49: Escola Prof. Óscar Lopes – Edifício principal - Piso 1 .............................................. 70 



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

xvi 

Figura 50: Escola Prof. Óscar Lopes – Pavilhão desportivo - Levantamento ........................... 71 

Figura 51: Contador de abastecimento de água da EB Prof Óscar Lopes (rede principal)....... 72 

Figura 52: Contador de abastecimento de água da EB Prof Óscar Lopes (Pavilhão desportivo)

 ................................................................................................................................... 72 

Figura 53: Identificação do edifício, data e hora da vistoria e nome do técnico avaliador ........ 74 

Figura 54: Deteção de anomalias no exterior do edifício ........................................................... 74 

Figura 55: Deteção de anomalias no interior do edifício ............................................................ 74 

Figura 56: Ponderações atribuídas à rede de água quente no exterior..................................... 75 

Figura 57: Ponderações atribuídas às redes de água fria e quente no interior ......................... 75 

Figura 58: Cálculos para a EB Prof. Óscar Lopes ..................................................................... 75 

Figura 59: Justificação das anomalias mais significativas ......................................................... 76 

Figura 60: Etiqueta de desempenho para a EB Prof. Óscar Lopes ........................................... 77 

Figura 61: Escola EB Estádio do Mar – Piso 0 .......................................................................... 78 

Figura 62: Contadores de abastecimento de água da EB Estádio do Mar ................................ 79 

Figura 63: Esquema de princípio da rede de AQS - Central técnica ......................................... 80 

Figura 64: Esquema de princípio da rede hidráulica de AVAC - Central técnica ...................... 80 

Figura 65: Esquema da rede de AQS na central técnica ........................................................... 82 

Figura 66: Exemplo de UTAN na cobertura ............................................................................... 82 

Figura 67: Identificação e data da vistoria ................................................................................. 83 

Figura 68: Deteção de anomalias no exterior do edifício ........................................................... 84 

Figura 69: Deteção de anomalias no interior do edifício ............................................................ 84 

Figura 70: Ponderações atribuídas à rede de água quente no exterior..................................... 84 

Figura 71: Ponderações atribuídas às redes de água fria e quente no interior ......................... 84 

Figura 72: Cálculos para a EB Estádio do Mar .......................................................................... 85 

Figura 73: Justificação das anomalias mais significativas ......................................................... 86 

Figura 74: Etiqueta de desempenho para a EB Estádio do Mar ................................................ 87 

  



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

xvii 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1: Edifícios escolares por freguesia ................................................................................ 11 

Tabela 2: Número de edifícios escolares por valência ............................................................... 12 

Tabela 3: Escolas a cargo do Município de Matosinhos e suas valências 2020/2021 .............. 13 

Tabela 4: Escolas a cargo do Município de Matosinhos e suas valências 2020/2021 

(continuação) ............................................................................................................... 14 

Tabela 5: Escolas a cargo do Município de Matosinhos e suas valências 2020/2021 

(continuação) ............................................................................................................... 15 

Tabela 6: Composição dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Matosinhos ................ 15 

Tabela 7: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas Abel Salazar ............... 22 

Tabela 8: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas Dr. José Domingues dos 

Santos .......................................................................................................................... 23 

Tabela 9: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas Eng.º Fernando Pinto de 

Oliveira ......................................................................................................................... 23 

Tabela 10: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas Irmãos Passos .......... 24 

Tabela 11: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas de Matosinhos .......... 24 

Tabela 12: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas Padrão da Légua ...... 25 

Tabela 13: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas de Perafita ................ 25 

Tabela 14: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas Professor Óscar Lopes

 ..................................................................................................................................... 25 

Tabela 15: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas da Senhora da Hora . 26 

Tabela 16: Redes de transporte de fluidos nas escolas Secundárias ....................................... 26 

Tabela 17: Total de avarias em redes de transporte de fluidos por ano e totais em agrupamentos 

escolares ...................................................................................................................... 31 

Tabela 18: Matriz de seleção do nível de gravidade das anomalias .......................................... 34 

Tabela 19: Pontuação de anomalias .......................................................................................... 34 

Tabela 18: Desempenho das redes de transporte de fluidos ..................................................... 55 

  



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

xviii 

LISTA DE SÍMBOLOS E ABREVIATURAS 

A 

ADENE: Agência para a Energia.  

AF: Água Fria.  

AQ: Água Quente.  

AQS: Água Quente Sanitária.  

AVAC: Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado.  

C 

CITE: Classificação Internacional Tipo da Educação.  

CO2: Dióxido de carbono.  

COVID 19: Corona Virus Disease (Doença do Coronavírus), cujos primeiros casos surgiram em Wuhan, 

na China no ano de 2019.  

CSI: Centro de Serviços Integrado.  

E 

EC: Estado de Conservação.  

ED: Etiqueta de Desempenho.  

F 

FCA: Fichas de Caraterização de Anomalias.  

G 

GEE: Gases com Efeito de Estufa.  

I 

I: Incêndio.  

IA: Índice de Anomalias.  

IAG: Índice de Anomalias Global.  

ISCED: International Standard Classification of Education.  

L 

LNEC: Laboratório Nacional de Engenharia Civil.  

M 

MAEC: Método de Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis.  

MAECRF: Método de Avaliação do Estado de Conservação de Redes de Fluidos.  



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

xix 

N 

NC: Nível de Conservação.  

NFC: Near Field Communication.  

NRAU: Novo Regime de Arrendamento Urbano.  

P 

PDF: Portable Document Format.  

PLU: Pluviais.  

Q 

QAI: Qualidade do Ar Interior.  

R 

RA: Rede Aeráulica.  

RES: Residuais.  

RGSPPDADAR: Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de 

Drenagem de Águas Residuais. ,  

RH: Rede Hidráulica.  

RIA: Rede de Incêndio Armada.  

S 

SAAP: Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais.  

SCIE: Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios.  

T 

TAE: Termoacumulador Elétrico.  

tags: Etiquetas NFC.  

U 

UNESCO: Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.  

UTA: Unidade de Tratamento de AR.  

UTAN: Unidade de Tratamento de Ar Novo.  

V 

VBA: Visual Basic for Applications.  

 





METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

Um edifício, independentemente do fim a que se destina, exige manutenção, ao longo do seu ciclo de 

vida útil. A manutenção consiste em preservar as características físicas do edifício e dar condições de 

utilização com segurança e sustentabilidade e, nalgumas circunstâncias, com melhorias de desempenho 

em resultado das melhorias introduzidas. Esta ideia é transversal aos diversos especialistas nesta área, 

sendo referida, nomeadamente por Cóias [2] e Sarmento [3], podendo ser alargada a edifícios de cariz 

público, em particular a edifícios escolares que constituirá o foco de desenvolvimento da presente 

Dissertação de Mestrado. 

A exploração e manutenção de um edifício consiste num conjunto de ações estruturadas e orientadas no 

sentido da qualidade, para verificar e documentar que o desempenho de equipamentos, sistemas e 

instalações, satisfazem o cumprimento dos objetivos e critérios definidos inicialmente pelo Dono da 

Obra e pelo responsável pelo funcionamento do edifício. 

A manutenção é, cada vez mais, um elemento decisivo na adequada gestão dos edifícios e um peso 

importante, em termos das despesas globais, durante o ciclo de vida. 

Segundo a norma ISO 15686-1:2000 [4], a manutenção é definida como a combinação de todas as ações 

técnicas e administrativas que permitem que o edifício e seus elementos desempenhem, durante a vida 

útil, as funções para as quais foram concebidos. 

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro [5], as competências das autarquias locais 

no domínio do investimento, equipamento, conservação e manutenção de edifícios escolares são 

alargadas a todo o ensino básico e ensino secundário, com exceção das escolas cuja oferta de educação 

e formação abranja, pela sua especificidade, uma área territorial supramunicipal. 

A construção, exploração e manutenção de edifícios escolares municipais deverá ser abordada seguindo 

um processo integrativo, incluindo todos os elementos e sistemas permitindo uma melhor gestão dos 

custos e rentabilizar os investimentos iniciais e de exploração. 

Não é possível que uma escola alcance os seus objetivos de ensino em que os seus ocupantes - alunos, 

professores e funcionários, são utilizadores de um edifício (ou sua parte) com, por exemplo, infiltrações 

de água ou com outras patologias. Também não é possível que os alunos, professores e funcionários 
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desempenhem as suas funções em salas de aula em que no verão se atingem normalmente temperaturas 

superiores a 30 °C, ou que, no inverno, tenham que se resguardar com casacos e luvas. 

Para que a aprendizagem aconteça, é necessário que o ambiente global seja propício. 

É prática mais ou menos corrente, que os edifícios escolares municipais não são objeto de manutenção 

e exploração adequadas e ao longo de todo o ano. Constata-se que, ano após ano, o início do ano letivo 

é “tumultuado” com a execução de intervenções de reparação de última hora e concretizadas sem o 

devido cuidado e ponderação. Estas intervenções não fazem mais do que adiar para o próximo ano letivo 

intervenções que devem e têm de ser realizadas continuamente. 

Acrescentando a este modo habitual de atuação a quantidade significativa de situações deste tipo, como 

sucede no caso do Município de Matosinhos, permite melhor entender o interesse do tema e da procura 

de soluções, sobretudo organizativas, que se integrem e “colaborem” na procura de uma solução de 

resolução mais adequada, melhorando o atual estado de atuação. 

Está também em causa a própria imagem de cada escola e consequentemente do Município de 

Matosinhos, que tem a seu cargo a manutenção de mais de duzentos edifícios com tipologias muito 

variadas e dispares, desde museus e bibliotecas até mercados e sanitários públicos. 

É impossível com o leque díspar e variado de tipologias de edifícios que atualmente o Município tem a 

seu cargo executar com eficiência a manutenção, conservação e exploração dos edifícios escolares. 

Também não é possível, pelos motivos já apontados, exercer as competências transferidas para o 

Município pelo Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro e tão pouco cumprir a legislação referente à 

eficiência energética, redução de consumos, redução de emissões de GEE e redução de emissões de 

CO2. 

É neste contexto que surge a necessidade de estudar e propor uma metodologia que permita caracterizar 

e avaliar continuamente o estado de exploração e de conservação das redes de transporte de fluidos 

prediais, sendo uma ferramenta essencial de gestão e apoio à tomada de decisão. 

 

1.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação encontra-se organizada em seis capítulos: 

Capítulo 1 – Introdução – Neste capítulo apresenta-se de forma muito resumida o que se pretende 

realizar ao longo desta dissertação e o desenvolvimento da sua estrutura. 

Capítulo 2 – Objetivos – Ao longo deste capítulo são estabelecidos os objetivos a atingir com a 

dissertação. 

Capítulo 3 – Estado da Arte – Neste capítulo são referidos os principais métodos de diagnóstico de 

anomalias em edifícios. É descrito um o sistema que esteve na base da metodologia desenvolvida e ainda 

um sistema voluntário de avaliação e classificação da eficiência hídrica de edifícios. 

Capítulo 4 – Caraterização – Capítulo onde se caraterizam os edifícios escolares cuja manutenção está 

a cargo do Município de Matosinhos e ainda as redes de transporte de fluidos. 

Capítulo 5 – Metodologia – Esta secção é responsável pela explicação da metodologia de análise e 

caraterização das redes e do seu estado de conservação tratamento, bem como a descrição da ferramenta 

de cálculo desenvolvida e de todos os pressupostos utilizados. 
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Capítulo 6 – Casos de Estudo – Capítulo onde se explica o método aplicando-o a dois casos de estudo 

com utilização da ferramenta de cálculo desenvolvida. 

Capítulo 7 – Conclusão – Por último, neste capítulo, são expostas as considerações finais da dissertação 

tendo por base a análise realizada no capítulo anterior e onde se encontram as recomendações para o 

prosseguimento do estudo.
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2 

OBJETIVOS 

 

 

As escolas públicas integradas no concelho de Matosinhos apresentam inúmeros problemas nas redes 

de transporte de fluidos (água, saneamento, pluviais, incêndio, ventilação e calor). Alguns decorrentes 

de conceção ou construção e outros de más práticas de exploração, incluindo deficiente manutenção. 

Atualmente, a coexistência nos edifícios de redes hidráulicas, redes aeráulicas, com todos os 

equipamentos associados, a integração e compatibilização com as restantes instalações, tornam a 

conceção, manutenção e exploração altamente exigente ao nível de recursos humanos, materiais e 

técnicos. 

As instalações prediais de águas e esgotos são responsáveis, em Portugal, por mais de 85% das 

incomodidades e problemas nos edifícios. Os erros e defeitos nestas instalações traduzem-se, em regra, 

em significativos fatores de desconforto (ruídos, odores, etc.), em durabilidades reduzidas (roturas, 

avarias frequentes, etc.) e em problemas de humidades, obrigando a intervenções que são, em geral, de 

custo significativo e de elevada incomodidade [1]. 

Ainda de acordo com Afonso [1], apesar de estarem na base da maioria das patologias em edifícios, as 

instalações sanitárias raramente ultrapassam o valor de 5% do custo total da obra, tornando-se evidente 

a necessidade de prestar mais atenção a esta componente das edificações, onde uma melhoria geral da 

qualidade pode representar uma redução muito significativa no número de patologias atualmente 

detetadas, sem um acréscimo sensível do custo final dos edifícios. 

Pretende-se com o desenvolvimento da presente Dissertação caraterizar estes aspetos, inventariar os 

problemas existentes, avaliar os riscos inerentes e propor ações de reabilitação ou de manutenção que 

minimizem ou resolvam tais situações. 
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Analisando as redes de transporte de fluidos de uma forma concisa e direta utilizando metodologias de 

avaliação é possível: 

• Melhorar a funcionalidade, flexibilidade e durabilidade; 

• Otimizar o desempenho; 

• Reduzir o impacto ambiental, através da redução de consumos de energia, água e resíduos; 

• Reduzir custos de funcionamento e manutenção; 

• Aumentar a satisfação dos utilizadores do edifício. 

Com base nos princípios e objetivos enunciados os gestores podem utilizar a informação resultante da 

avaliação para medir o comportamento das redes de transporte de fluidos, desenvolver planos de ação, 

monitorizar e decidir no sentido da melhoria da qualidade. 
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3 

ESTADO DA ARTE 

 

 

Os sistemas de transporte de fluidos prediais sofreram uma evolução rápida ao longo dos últimos anos. 

De edifícios que somente dispunham de sistema de abastecimento de água e de drenagem de águas 

residuais e pluviais, passamos para edifícios nos quais coexistem com os anteriores sofisticados sistemas 

de AVAC e de combate a incêndio. Verifica-se que nos sistemas de transporte de fluidos atualmente 

existentes nos edifícios se registam inúmeras patologias por deficiente projeto, instalação e montagem, 

antes e depois da fase de obra e em fase de exploração. Torna-se necessário reduzir essas anomalias e 

consequentemente os sintomas por elas provocados acrescendo deste modo qualidade aos sistemas de 

transporte de fluidos. 

Segundo o preconizado no artigo 13º do Decreto Lei n.º 207/94 de 6 de agosto [6], são deveres dos 

utilizadores dos sistemas prediais de distribuição de água e dos sistemas de drenagem de águas residuais: 

i. Não fazer uso indevido ou danificar as instalações prediais; 

ii. Manter em bom estado de funcionamento os aparelhos sanitários e os dispositivos de utilização; 

iii. Avisar a entidade gestora de eventuais anomalias nos contadores ou outros medidores de caudal. 

 

Também segundo o descrito no artigo 14º do Decreto Lei n.º 207/94 de 6 de agosto [6], são deveres dos 

proprietários ou usufrutuários dos edifícios: 

i. Cumprir as disposições do Decreto Lei n.º 207/94 de 6 de agosto [6]; 

ii. Não proceder a alterações nos sistemas sem prévia autorização da entidade gestora; 

iii. Manter em boas condições de conservação as instalações prediais; 

 

Ainda de acordo com o artigo 3º do Decreto Lei n.º 207/94 de 6 de agosto [6] as normas técnicas a que 

devem obedecer a conceção, o dimensionamento, a construção e a exploração dos sistemas, bem como 

as respetivas normas de higiene e segurança, são aprovadas por decreto regulamentar, tendo sido então 

publicado o Decreto Regulamentar n.º 23/95 de 23 de agosto [7] que aprova e publica o Regulamento 

Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais 

(RGSPPDADAR). 

 

Segundo Palas [8] atualmente existem diversas metodologias de análise e diagnóstico de anomalias, 

sendo as mais relevantes: 
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i. Defect Action Sheet – BRE (1982); 

ii. Fichas de Reparação de Anomalias – LNEC (1985); 

iii. Cases of Failure Information Sheet – CIB (1993); 

iv. Metodologias de Quantificação Causa-Efeito – QCE (1994); 

v. Fiches Pathologie du Bâtiment – AQC (1995); 

vi. Metodologia de Diagnóstico de Patologias em Edifícios – DPE (2001); 

vii. Sistema Pericial de Apoio ao Diagnóstico de Patologias em Edifícios – DIAGNOSTICA (2003); 

viii. Fichas de Diagnóstico e de Intervenção – FDI (2003); 

ix. ConstruDoctor (2003); 

x. PATORREB (2004): 

xi. Sistema de Apoio à Inspeção e Diagnóstico de Anomalias – IST (2005); 

xii. Método Simplificado de Diagnóstico de Anomalias – SDA (2005); 

xiii. Método de Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis – MAEC (2006). 

 

Das metodologias anteriormente enunciadas descreve-se de seguida o MAEC pelo facto de que a 

metodologia de avaliação proposta nesta Dissertação se ter inspirado nela. 

No enquadramento legal do Regime de Arrendamento Urbano, e no sentido de determinar o coeficiente 

de conservação de imóveis, foi desenvolvido pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) o 

Método de Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis (MAEC). O MAEC foi publicado pela 

Portaria n.º 1192-B/2006 de 3 de novembro [7] e visa determinar com rigor, objetividade e transparência 

o estado de conservação de edifícios e a existência de infraestruturas básicas [16], [17]. 

Com efeito, neste método o rigor revela-se nos procedimentos que permitem avaliar com pormenor as 

condições do edifício observadas durante a vistoria, enquanto a objetividade é a orientadora das regras 

claras e predefinidas, sendo os resultados tão independentes quanto possível do técnico que as aplica. E 

o facto de o processo e o resultado poderem ser facilmente compreendidos por todos os intervenientes 

envolvidos assegura a transparência. 

Segundo o previsto no MAEC a avaliação do estado de conservação de um local tem por base o 

preenchimento de ficha de avaliação, a qual integra os elementos do locado relevantes para a 

determinação do nível de conservação, que reflete o estado de conservação do locado e a existência de 

infraestruturas básicas. O preenchimento da ficha de avaliação é feito através de vistoria a realizar pelo 

técnico designado, em obediência às instruções de aplicação do MAEC e o nível de conservação é 

determinado com base na inspeção das anomalias visíveis à data da vistoria, segundo critérios e regras 

de avaliação definidas pela metodologia. 

Destaca-se também no âmbito da eficiência hídrica dos edifícios o sistema AQUA+. É um sistema 

voluntário de avaliação e classificação da eficiência hídrica de edifícios, criado pela Agência para a 

Energia (ADENE) para promover o uso eficiente da água. Para além de classificar o desempenho hídrico 

dos edifícios, o AQUA+ permite também orientar no sentido das boas práticas em projeto de novos 

edifícios ou em intervenções de reabilitação, potenciando a opção por equipamentos, sistemas e soluções 

que permitam um uso mais eficiente da água. Atualmente, o AQUA+ aplica-se a edifícios residenciais, 

quer estejam em fase de projeto, de reabilitação, em uso ou fora de uso. Em breve irá estende-se a outras 

tipologias nas áreas do turismo (hotel), comércio e serviços. través de um processo simples e ágil de 

auditoria com base numa metodologia proprietária, desenvolvida pela ADENE em colaboração com 

entidades do sistema científico e tecnológico nacional. A avaliação incide sobre aspetos como a 

utilização de fontes alternativas de água, os usos exteriores de água, a eficiência dos dispositivos, os 
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equipamentos de lavagem e os sistemas de produção e distribuição de água quente. Os resultados são 

utilizados para emitir uma classificação da eficiência hídrica do edifício, onde é atribuída uma classe de 

desempenho entre e F (menos eficiente) a A+ (mais eficiente) e identificadas as oportunidades de 

melhoria de desempenho [11]. 
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4 

CARATERIZAÇÃO 

 

 

4.1. REDE ESCOLAR DO CONCELHO DE MATOSINHOS 

As instituições de ensino do Concelho de Matosinhos estão organizadas por agrupamentos escolares, 

escolas secundárias e instituições de ensino superior. O Município de Matosinhos tem atualmente a seu 

cargo a gestão da manutenção de edifícios escolares em nove agrupamentos escolares e uma escola 

secundária sem agrupamento cuja constituição é a seguinte: 

i. Agrupamento de Escolas Abel Salazar; 

ii. Agrupamento de Escolas Dr. José Domingues dos Santos; 

iii. Agrupamento de Escolas Eng. Fernando Pinto de Oliveira; 

iv. Agrupamento de Escolas Irmãos Passos; 

v. Agrupamento de Escolas de Matosinhos; 

vi. Agrupamento de Escolas Padrão da Légua; 

vii. Agrupamento de Escolas de Perafita; 

viii. Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes; 

ix. Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora; 

x. Escolas Secundárias; 

 

Resumidamente e por freguesia, apresenta-se na Tabela 1 o número de edifícios escolares. 

 

Tabela 1: Edifícios escolares por freguesia 

União das Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira 13 

União das Freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora 12 

União das Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 10 

União das Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões 13 

Total Geral 48 

https://www.cm-matosinhos.pt/servicos-municipais/educacao/rede-escolar/escolas-secundarias
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As escolas a cuja competência pela manutenção cabe ao Município de Matosinhos ministram as 

valências de ensino que vão desde o pré-escolar até ao 3º ciclo do ensino básico. 

A educação pré-escolar é o nível de ensino inicial e facultativo que as crianças geralmente frequentam 

dos 3 aos 5 anos de idade. A educação pré-escolar equivale ao ISCED 02 da Classificação Internacional 

Tipo da Educação (CITE ou ISCED em inglês). Esta classificação da UNESCO permite comparar níveis 

de educação de países com diferentes sistemas de ensino [6]. 

O 1.º ciclo do ensino básico é o primeiro nível de ensino obrigatório, que tem a duração de quatro anos 

letivos e que os alunos geralmente frequentam dos 6 aos 9 anos de idade. 

O 2.º ciclo do ensino básico é o nível de ensino obrigatório que tem a duração de dois anos letivos e que 

os alunos geralmente frequentam dos 10 aos 11 anos de idade. Corresponde ao antigo ciclo preparatório. 

O conjunto do 1.º ciclo e do 2.º ciclo do ensino básico equivale ao ISCED 1 da Classificação 

Internacional Tipo da Educação (CITE ou ISCED em inglês). Esta classificação da UNESCO permite 

comparar níveis de educação de países com diferentes sistemas de ensino [6]. 

O 3.º ciclo do ensino básico é o nível de ensino obrigatório que tem a duração de três anos letivos e que 

os alunos geralmente frequentam dos 12 aos 14 anos de idade. Corresponde aos 7.º, 8.º e 9.º anos de 

escolaridade, por exemplo do antigo secundário geral unificado. O 3.º ciclo do ensino básico equivale 

ao ISCED 2 da Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE ou ISCED em inglês). Esta 

classificação da UNESCO permite comparar níveis de educação de países com diferentes sistemas de 

ensino [6]. 

Resumidamente, nas tabelas 2 a 6 são indicados o número de edifícios escolares por valência, as escolas 

a cargo do Município de Matosinhos e suas valências 2020/2021 e a composição dos Agrupamentos de 

Escolas do Concelho de Matosinhos. 

 

Tabela 2: Número de edifícios escolares por valência 

Valência Número 

Pré-escolar 33 

1º Ciclo 31 

2º Ciclo 11 

3º Ciclo 10 

Secundário 3 
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Tabela 3: Escolas a cargo do Município de Matosinhos e suas valências 2020/2021 

Agrupamento Estabelecimento 

Valências 

Pré-
escolar 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Secundário 

Abel Salazar 

EB da Ermida X X       

EB da Igreja Velha X X       

EB Maria Manuela de Sá     X X   

EB Padre Manuel Castro X X       

EB Padre Manuel Castro X         

Escola Secundária Abel Salazar         X 

Dr. José Domingues dos 
Santos 

EB da Agudela X X       

EB de Cabanelas X X       

EB da Praia de Angeiras X X       

EB da Praia de Angeiras X         

EB Dr. José Domingues dos Santos     X X   

Eng. Fernando Pinto de 
Oliveira 

EB da Amorosa X X       

EB da Amorosa X         

EB da Praia X X       

EB da Viscondessa X X       

EB do Corpo Santo   X       

EB Eng. Fernando Pinto de Oliveira X X X X   

EB Nogueira Pinto X X       
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Tabela 4: Escolas a cargo do Município de Matosinhos e suas valências 2020/2021 (continuação) 

Agrupamento Estabelecimento 

Valências 

Pré-
escolar 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Secundário 

Irmãos Passos 

EB da Lomba X X       

EB de Custóias     X X   

EB de Santiago X X       

EB de Sendim X X       

EB Irmãos Passos X X X X   

EB Prof. Elvira Valente   X       

EB Prof. Elvira Valente X         

EB Quinta do Vieira X X       

Matosinhos 

EB Augusto Gomes X X       

EB de Matosinhos X X X X   

EB do Godinho   X       

EB Florbela Espanca X X       

Padrão da Légua 

EB da Amieira X X       

EB de Gondivai X X       

EB de Leça do Balio X X X X   

EB do Padrão da Légua X X       

EB do Padrão da Légua X         

Perafita 

EB das Ribeiras X X       

EB das Ribeiras X         

EB de Perafita   X       

EB de Perafita     X X   

EB de Perafita X         

Prof. Óscar Lopes 
EB Estádio do Mar X X       

EB Prof. Óscar Lopes     X X   
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Tabela 5: Escolas a cargo do Município de Matosinhos e suas valências 2020/2021 (continuação) 

Agrupamento Estabelecimento 

Valências 

Pré-
escolar 

1º 
Ciclo 

2º 
Ciclo 

3º 
Ciclo 

Secundário 

Senhora da Hora 

EB da Barranha X X X     

EB da Quinta de São Gens X X       

EB da Senhora da Hora     X X   

EB dos Quatro Caminhos X X       

Escola Secundária da Senhora da 
Hora 

        X 

Escolas secundárias Escola Secundária da Boa Nova         X 

 

 

 

Tabela 6: Composição dos Agrupamentos de Escolas do Concelho de Matosinhos 

Agrupamento Pré-escolar 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário 

Abel Salazar 4 3 1 1 1 

Dr. José Domingues dos Santos 4 3 1 1  

Eng.º Fernando Pinto de Oliveira 6 6 1 1  

Irmãos Passos 4 5 2 2  

Matosinhos 3 4 1 1  

Padrão da Légua 5 4 1 1  

Perafita 3 2 1 1  

Prof. Óscar Lopes 1 1 1 1  

Senhora da Hora 3 3 2 1 1 

Escolas secundárias     1 

TOTAL 33 31 11 10 3 
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Da análise do gráfico (Figura 1) pode concluir-se que Matosinhos desde 2015 até 2019 sofreu ligeiras 

alterações no número de alunos, sendo que nos níveis de ensino do pré-escolar até ao 3º ciclo sofreu um 

ligeiro decréscimo que foi compensado por um acréscimo no número de alunos do ensino secundário. 

Conclui-se então, que o número total de alunos se tem mantido praticamente constante ao longo dos 

anos com uma população escolar de cerca de 24.000 alunos. 

 

 

Figura 1: Evolução do número de alunos matriculados em Matosinhos de 2015/2016 a 2019/2020 por nível de 

ensino [6]  

 

4.2. REDES DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Define-se redes prediais de transporte de fluidos as redes de distribuição de água ou ar que alimentam, 

utilizando uma rede de tubagens ou condutas, os diversos equipamentos terminais a servir. 

As redes de transporte de fluidos que serão estudadas são redes que transportam água, designadas por 

redes hidráulicas e redes que transportam ar, designadas por aeráulicas. 

As redes prediais de águas para consumo humano devem merecer uma atenção especial, devido ao facto 

de as mesmas poderem ter um desempenho pouco adequado, que pode afetar o funcionamento dos 

sistemas e a qualidade da água, com riscos a nível da saúde pública. 

A deficiente conceção, instalação e exploração das redes prediais tem impactos negativos que poderão 

causar prejuízos significativos para o proprietário e consequentemente também para os utilizadores do 

edifício. 

As redes de transporte de fluidos incluem todas as canalizações e acessórios, eventuais reservatórios, 

equipamentos de produção de energia térmica, máquinas de fluxo, bem como os troços de ligação ao 

contador de água. 
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Tipicamente num edifício escolar existem as redes hidráulicas de água fria, água quente, águas residuais, 

águas pluviais, aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), incêndio e redes aeráulicas de 

AVAC. 

Os sistemas prediais alimentados pela rede pública devem ser independentes de qualquer sistema de 

distribuição de água com outra origem, nomeadamente poços ou furos. 

As redes de transporte de fluidos podem ser instaladas à vista [7], em galerias, caleiras, tetos falsos, 

embainhadas ou embutidas. As canalizações exteriores podem ainda ser enterradas em valas, colocadas 

em paredes ou instaladas em caleiras, devendo ser sempre protegidas de ações mecânicas e isoladas 

termicamente quando necessário. 

Todas as redes de transporte de fluidos térmicos (calor ou frio) e respetivos componentes devem ser 

termicamente isoladas, devendo as espessuras de isolamento obedecer aos valores mínimos em função 

da dimensão dos componentes a isolar, do tipo de isolamento e da temperatura do fluido em circulação. 

Deverão ter barreira contra-vapor de modo a evitar a formação de condensações superficiais e 

intersticiais, onde o fluido, e no caso das tubagens e condutas, se encontra a temperatura inferior à do 

ambiente [8], [7]. 

 

4.2.1. REDE DE ÁGUA FRIA 

A rede de transporte de água fria visa responder à necessidade de disponibilização de água à temperatura 

ambiente para o consumo humano, higiene pessoal, confeção de alimentos e limpeza [9]. 

A rede de transporte de água fria tem o seu início na rede pública por intermédio do ramal de ligação e 

tem como finalidade o transporte de água potável até aos equipamentos terminais que será 

posteriormente utilizada pelos ocupantes do edifício, em quantidade suficiente, mantendo a qualidade 

da água fornecida pelo sistema de abastecimento. A rede é constituída por tubagens, incluindo os 

respetivos acessórios, válvulas, bombas, reservatórios, contador, entre outros. Os equipamentos 

terminais da rede de água fria são tipicamente torneiras existentes em lavatórios, bancas, chuveiros, 

autoclismos, fluxómetros, máquinas de lavar, entre outros. 

A rede de água fria alimenta também a rede de água quente e a rede hidráulica de AVAC. 

A alimentação de água ao edifício pode ser feita diretamente a partir da rede pública, ou através de 

alimentação indireta em que a água é proveniente de poços ou furos, ou ainda através de um sistema 

misto em que o edifício é alimentado a partir da rede e simultaneamente a partir de poços ou furos. 

Atualmente, por uma questão de segurança em termos de qualidade da água potável e ainda dado que a 

rede pública de distribuição de água garante o abastecimento de forma contínua e tem uma acessibilidade 

física de 100%, todos os edifícios escolares são alimentados exclusivamente a partir da rede pública 

[10]. 

Conforme as condições de caudal e pressão disponíveis na rede pública de abastecimento, a rede predial 

interior poderá ser alimentada diretamente ou então ter necessidade de um depósito de armazenamento 

de água e um sistema de elevação constituído por uma central de bombagem. 

O sistema de água fria deve ser separado fisicamente de quaisquer outras instalações que conduzam 

água potável. Os componentes da instalação não podem transmitir substâncias tóxicas à água ou 

contaminar a água por quaisquer meios [9]. 
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4.2.2. REDE DE ÁGUA QUENTE 

Os edifícios escolares atuais têm necessidade de ter um sistema de produção e distribuição de água 

quente para satisfazer necessidades de consumo tais como banhos e cozinha. 

O dimensionamento da rede de água quente deve ter como objetivo uma resposta adequada aos 

consumos previsíveis nas condições mais frequentes de utilização, através da otimização do seu 

rendimento térmico, com a consequente minimização dos consumos energéticos [11]. 

Através de um equipamento de produção de energia térmica é fornecido calor à água proveniente da 

rede de água fria, elevando a sua temperatura, tipicamente até cerca de 60 ºC, sendo a água 

disponibilizada para consumo a uma temperatura que deverá ser na ordem de 38 ºC [11]. 

Os equipamentos de produção de energia térmica típicos utilizados nos edifícios escolares são 

termoacumuladores elétricos (TAE), esquentadores e caldeiras a gás, bombas de calor e coletores solares 

térmicos. 

Da rede de água quente poderá ainda fazer parte um depósito de acumulação ou de inércia, central de 

bombagem e bomba circuladora no caso da rede possuir circuito de retorno. 

Idealmente em grandes edifícios, como é o caso dos escolares, é recomendável a existência de uma rede 

de retorno para circulação da água quente. Deste modo assegura-se a disponibilização instantânea de 

água à temperatura desejada para consumo, evitando desperdícios que se traduzem em mais valias 

económicas e ambientais. 

A rede de transporte de água quente inicia no equipamento de produção de energia térmica e tem como 

finalidade o transporte de água quente aos equipamentos terminais. Os equipamentos terminais da rede 

de água quente são tipicamente torneiras existentes em lavatórios, bancas, chuveiros. 

Em certos casos a rede de água quente poderá estar interligada com a rede hidráulica de AVAC, tendo 

em comum a central técnica, onde se encontra instalado o depósito de acumulação, depósito de inércia, 

o equipamento de produção de energia térmica, as bombas e outros equipamentos constituintes das 

redes. 

A rede de água quente deverá ser isolada termicamente de acordo com o previsto na Portaria n.º 17-

A/2016, de 4 de fevereiro [8], com a redação atual dada pela Portaria n.º 349-D/2013, de 2 de dezembro 

[7]. 

A grande mais valia da existência do circuito de retorno e do isolamento da tubagem é evitar desperdício 

de energia térmica e de água que se traduz em poupança na medida em que o consumo de energia final 

necessária ao funcionamento do equipamento de produção é menor e é ainda reduzido o desperdício de 

água que ocorreria até ser atingida a temperatura desejada para consumo. 

 

4.2.3. REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Após a utilização a água já não apresenta caraterísticas de salubridade. Perde as suas caraterísticas, 

físicas, químicas e biológicas e torna-se necessário conduzi-la à rede pública de drenagem de águas 

residuais para adequado tratamento. 

A rede de transporte de águas residuais inicia-se nos equipamentos terminais e tem como finalidade o 

transporte das águas que após utilização são conduzidos até à rede pública através do ramal de ligação. 

Vulgarmente estas redes denominam-se redes de esgotos. 
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Fazem parte da rede de águas residuais, entre outros, os ralos de drenagem de diversos equipamentos 

sanitários, caixas sifonadas, caixas de visita, sifões, forquilhas terminando a rede predial na caixa de 

ramal de ligação. 

Nos edifícios escolares dado terem cozinha é frequente a existência de uma caixa retentora de gordura, 

que recebe o esgoto vindo diretamente do ramal da cozinha. Possui um sifão que retém a gordura dentro 

da caixa, impedindo que esta seja conduzida para o coletor. Desta forma, é possível efetuar limpeza 

periódica para eliminar a gordura e demais materiais que ficam retidos. 

A rede de águas residuais é constituída por tubagens horizontais designadas por coletores e tubagens 

verticais designadas por tubos de queda e é ainda constituída por tubagens de ventilação. Normalmente 

a ventilação da rede de águas residuais é assegurada pelo prolongamento dos tubos de queda até à 

cobertura. 

A ventilação da rede de águas residuais tem de ser independente de quaisquer outros sistemas do 

edifício. A rede de ventilação deve ter abertura para a atmosfera conforme o exigido pelo Regulamento 

Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais 

[12]. 

A rede de águas residuais pode ter um funcionamento gravítico, nas situações em que é possível conduzir 

as águas até à rede publica exclusivamente por ação da gravidade. Pode ter um funcionamento com 

elevação nas situações em que a recolha se processe a cota inferior à do arruamento onde está localizado 

o coletor público. Poderão ainda coexistir as duas situações de funcionamento. 

Atualmente dado que a rede pública de drenagem de águas residuais do Município de Matosinhos tem 

uma acessibilidade física de 97,2%, todos os edifícios escolares se encontram ligados à rede pública 

[10]. 

 

4.2.4. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A palavra “pluvial” vem do latim “pluvialis”, adjetivo de dois géneros relativo à chuva [13]. 

A rede de águas pluviais tem como objetivo o transporte das águas provenientes da chuva, que escoam 

sobre a superfície do solo, coberturas, espaços exteriores, acresce-se ainda as águas provenientes de 

lavagem, de rega, de sistemas de drenagem, excedente de redes AVAC, até à rede pública de drenagem 

de águas pluviais. Este sistema é fundamental, pois evita alagamentos, diminui a erosão do solo e protege 

os edifícios da ocorrência de humidade por infiltrações. 

A rede de águas pluviais deve ter capacidade para drenar a máxima precipitação passível de ocorrer no 

local, não permitindo empoçamentos ou extravasamentos para o interior do edifício. 

Em nenhuma situação é possível a interligação dos sistemas de águas residuais e de águas pluviais, 

sendo estes dois sistemas separativos. 

A rede de águas pluviais pode ter um funcionamento gravítico, sem quaisquer meios artificiais de 

elevação, poderá ter um funcionamento em pressão, ou misto. O funcionamento da rede é determinado 

por condições topográficas e depende da cota da ligação à rede pública. 

A rede é constituída por tubagens horizontais designadas de coletores, tubagens verticais designadas de 

tubos de queda, caixas de areia, caixas de visita e ainda órgãos de recolha de água, nomeadamente 

caleiras, algerozes e sumidouros. 
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Inclui-se na rede de águas pluviais a drenagem de águas provenientes da infiltração de água proveniente 

de precipitação que se infiltra no solo. Estes elementos de drenagem são normalmente constituídos por 

coletores perfurados (drenos), envolvidos em material filtrante que conduzem as águas à rede de águas 

pluviais. 

A água potável é um bem essencial à vida. No entanto, cada vez mais este recurso se vai tornando mais 

escasso e a tendência, num futuro mais próximo do que a generalidade das pessoas antecipa, é no sentido 

de que grande parte da população não terá acesso fácil a ele. Cerca de 71% da superfície terrestre é 

constituída por água, mas, no entanto, apenas 2,5% está disponível para o nosso uso. Segundo a ONG 

Tearfund, o consumo mundial de água cresceu duas vezes mais rapidamente do que a população 

mundial, no último século. Este aumento da população e da diversidade de atividades praticadas pelo 

Homem com o uso do recurso água, conduzem à redução rápida das reservas de recursos hídricos, 

tornando cada vez mais a conservação deste recurso num desafio vital para a humanidade. Também o 

aumento da poluição é um fator que reduz a quantidade de água disponível para consumo [14]. 

Sempre que for técnica e economicamente viável, deverá ser considerada a instalação de um sistema 

predial de aproveitamento de águas pluviais (SAAP) , permitindo aproveitar a água da chuva para 

abastecimentos que não coloquem em causa a saúde pública, esta água não poderá ser utilizada para 

consumo humano. A água da chuva poderá ser usada para a rega de zonas verdes, lavagem de espaços 

comuns e redes de incêndio. Os SAAP têm ainda a vantagem de reduzir a afluência de caudais à rede 

pública, atuando neste caso como bacias de retenção. 

 

4.2.5. REDE HIDRÁULICA DE AVAC 

A rede hidráulica de AVAC tem como finalidade o transporte da energia térmica “frio” ou “calor” 

produzida pelo equipamento de produção. A rede de tubagem que utiliza a água como veículo de 

transporte de energia térmica é designada por rede hidráulica. A rede hidráulica de AVAC é então 

constituída pelas tubagens e respetivos acessórios que transportam energia térmica contida na água 

desde o equipamento de produção até aos equipamentos terminais, incluindo a rede de retorno ao 

equipamento de produção. 

A rede hidráulica de AVAC funciona em circuito fechado, podendo também transportar energia térmica 

até à rede aeráulica de AVAC. 

Tipicamente e de um modo muito simplificado a rede hidráulica de AVAC é constituída pelo 

equipamento de produção térmica, pela rede de transporte de fluidos e pelos equipamentos terminais de 

consumo. 

 

4.2.6. REDE AERÁULICA DE AVAC 

A rede aeráulica de AVAC tem como finalidade principal assegurar a ventilação através do transporte 

de ar novo aos diversos compartimentos do edifício assegurando desse modo a qualidade do ar interior 

(QAI). Pode também assegurar a extração de ar dos compartimentos, nomeadamente a extração de ar 

das cozinhas e quartos de banho. 

A rede aeráulica de AVAC pode ter, tal como a rede hidráulica de AVAC, também como finalidade o 

transporte da energia térmica “frio” ou “calor” produzida pelo equipamento de produção, designa-se 

neste caso a rede como rede de termoventilação. 



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

21 

Através da rede aeráulica de AVAC é também possível controlar os fluxos de ar entre compartimentos 

do edifício, mantendo-os em depressão ou sobrepressão. 

Tipicamente a rede aeráulica de AVAC tem início numa unidade de tratamento de ar (UTA) ou numa 

unidade de tratamento de ar novo (UTAN) e através de uma rede de canalizações designada de condutas, 

incluindo os respetivos acessórios, conduz o ar até aos compartimentos. Neste caso designa-se rede de 

insuflação. 

Dos compartimentos poderá iniciar também a rede de extração, rede aeráulica de AVAC que conduz o 

ar novamente até à UTA, UTAN, ou então rejeitando-o diretamente para o ambiente exterior. 

 

4.2.7. REDE DE INCÊNDIO 

Os edifícios escolares têm a necessidade de possuir uma rede de combate a incêndio encontrando-se 

legalmente regulamentada através do Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

(SCIE) [15]. 

Nesta dissertação serão tratadas as redes de incêndio armadas (RIA), os sistemas de colunas húmidas e 

ainda a extinção automática (sprinklers). Estas redes têm a caraterística de estarem permanentemente 

em carga. 

As colunas húmidas são constituídas por tubagens instaladas em edifícios de grande altura e que 

permitem alimentar as bocas de incêndio. A RIA transporta água desde a alimentação da rede até às 

bocas de incêndio, tipo teatro ou tipo carretel. 

Poderão ainda existir nos edifícios redes de incêndio constituídas por colunas secas, mas que não 

constarão deste estudo. 

Poderão ainda existir nos edifícios meios automáticos de extinção, consistindo numa rede hidráulica 

constituída por tubagens às quais estão ligados sprinklers. Os sistemas automáticos não necessitam da 

ação humana para o seu funcionamento são compostos por uma central de comando que, quando 

acionada através de um sistema de alarme, faz com que a água, proveniente da ligação direta à rede de 

água fria ou da central de incêndio inunde a área de influência dos sprinklers. 

A rede de incêndio pode ser alimentada diretamente da rede de água fria através de um ramal de ligação 

ou então pode existir uma central dedicada a incêndio constituída por um reservatório de alimentação e 

um sistema de bombagem. 

Pode ainda existir uma rede hidráulica de combate a incêndio que transporta água proveniente da rede 

de água fria ou de central dedicada aos hidrantes exteriores. Consideram-se hidrantes exteriores as bocas 

de incêndio e os marcos de água. A conceção dos hidrantes deve garantir a sua utilização exclusiva pelas 

corporações de bombeiros e serviços municipais. 

Em caso de deflagração de incêndio no edifício este poderá ser combatido com recurso à rede hidráulica 

de combate, permitindo em primeiro lugar zelar pela vida e segurança dos ocupantes em segundo lugar 

a preservação do edifício. 

 

4.2.8. EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS ÀS REDES DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

As redes de transporte de fluidos incorporam normalmente equipamentos específicos associados ao seu 

funcionamento. 
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Os equipamentos principais que existem nas redes de transporte de fluidos são: 

- Bombas; 

- Ventiladores; 

- UTA; 

- UTAN; 

- Unidades de produção de energia térmica. 

O funcionamento dos equipamentos associados às redes de transporte de fluidos é fundamental para que 

toda a rede funcione de acordo com os critérios de projeto/serviço. Normalmente uma avaria critica num 

equipamento implica a avaria de toda a rede pois esta deixará de ter capacidade para desempenhar a sua 

função. 

O sistema de produção de energia térmica poderá ter um funcionamento instantâneo, ou então permitir 

a acumulação de energia. De entre as inúmeras soluções existentes para as unidades de produção de 

energia térmica, destacam-se por serem correntes em edifícios escolares os termoacumuladores elétricos 

(cilindros), esquentadores, caldeiras, sistemas solares térmicos, bombas de calor. 

 

4.2.9. REDES EXISTENTES 

O levantamento feito dos edifícios escolares do Município de Matosinhos inclui uma listagem exaustiva 

das redes de transporte de fluidos que integram cada um. 

As situações encontradas são muito variadas, desde edifícios que possuem apenas rede de água fria e 

quente, drenagem de águas residuais e pluviais até edifícios nos quais coexistem todas as redes alvo 

deste estudo. Apresenta-se nas tabelas 7 a 16 o quadro resumo do levantamento efetuado. 

 

Tabela 7: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas Abel Salazar 

Agrupamento Escola 
RH 
AF 

RH 
AQ 

RH 
AVAC 

RA 
AVAC 

RH 
I 

RH 
RES 

RH 
PLU 

Abel Salazar 

EB da Ermida X X X X X X X 

EB da Igreja Velha X X X X X X X 

EB Maria Manuela de Sá X X    X X 

EB Padre Manuel Castro X X X X X X X 

EB Padre Manuel Castro X X X   X X 

Escola Secundária Abel 
Salazar 

X X    X X 
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Tabela 8: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas Dr. José Domingues dos Santos 

Agrupamento Escola 
RH 
AF 

RH 
AQ 

RH 
AVAC 

RA 
AVAC 

RH 
I 

RH 
RES 

RH 
PLU 

Dr. José 
Domingues dos 

Santos 

EB da Agudela X X    X X 

EB de Cabanelas X X    X X 

EB da Praia de Angeiras X X X   X X 

EB da Praia de Angeiras X X    X X 

EB Dr. José Domingues 
dos Santos 

X X    X X 

 

 

 

Tabela 9: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas Eng.º Fernando Pinto de Oliveira 

Agrupamento Escola 
RH 
AF 

RH 
AQ 

RH 
AVAC 

RA 
AVAC 

RH 
I 

RH 
RES 

RH 
PLU 

Eng. Fernando 
Pinto de Oliveira 

EB da Amorosa X X    X X 

EB da Amorosa X X X   X X 

EB da Praia X X X X X X X 

EB da Viscondessa X X X X  X X 

EB do Corpo Santo X X    X X 

EB Eng. Fernando Pinto 
de Oliveira 

X X X X X X X 

EB Nogueira Pinto X X X   X X 
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Tabela 10: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas Irmãos Passos 

Agrupamento Escola 
RH 
AF 

RH 
AQ 

RH 
AVAC 

RA 
AVAC 

RH 
I 

RH 
RES 

RH 
PLU 

Irmãos Passos 

EB da Lomba X X  X  X X 

EB de Custóias X X X   X X 

EB de Santiago X X  X  X X 

EB de Sendim X X X X  X X 

EB Irmãos Passos X X X X  X X 

EB Prof. Elvira Valente X X X X  X X 

EB Prof. Elvira Valente X X X X  X X 

EB Quinta do Vieira X X  X  X X 

 

 

Tabela 11: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas de Matosinhos 

Agrupamento Escola 
RH 
AF 

RH 
AQ 

RH 
AVAC 

RA 
AVAC 

RH 
I 

RH 
RES 

RH 
PLU 

Matosinhos 

EB Augusto Gomes X X    X X 

EB de Matosinhos X X X X X X X 

EB do Godinho X X    X X 

EB Florbela Espanca X X    X X 
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Tabela 12: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas Padrão da Légua 

Agrupamento Escola 
RH 
AF 

RH 
AQ 

RH 
AVAC 

RA 
AVAC 

RH 
I 

RH 
RES 

RH 
PLU 

Padrão da Légua 

EB da Amieira X X    X X 

EB de Gondivai X X X X  X X 

EB de Leça do Balio X X X X X X X 

EB do Padrão da Légua X X X X  X X 

EB do Padrão da Légua X X X   X X 

 

 

Tabela 13: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas de Perafita 

Agrupamento Escola 
RH 
AF 

RH 
AQ 

RH 
AVAC 

RA 
AVAC 

RH 
I 

RH 
RES 

RH 
PLU 

Perafita 

EB das Ribeiras X X X X X X X 

EB das Ribeiras X X X   X X 

EB de Perafita X X  X  X X 

EB de Perafita X X X X  X X 

EB de Perafita X X    X X 

 

 

Tabela 14: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas Professor Óscar Lopes 

Agrupamento Escola 
RH 
AF 

RH 
AQ 

RH 
AVAC 

RA 
AVAC 

RH 
I 

RH 
RES 

RH 
PLU 

Prof. Óscar Lopes 

EB Estádio do Mar X X X X X X X 

EB Prof. Óscar Lopes X X   X X X 
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Tabela 15: Redes de transporte de fluidos no agrupamento de escolas da Senhora da Hora 

Agrupamento Escola 
RH 
AF 

RH 
AQ 

RH 
AVAC 

RA 
AVAC 

RH 
I 

RH 
RES 

RH 
PLU 

Senhora da Hora 

EB da Barranha X X  X  X X 

EB da Quinta de São 
Gens 

X X X X X X X 

EB da Senhora da Hora X X X X  X X 

EB dos Quatro Caminhos X X    X X 

Escola Secundária da 
Senhora da Hora 

X X    X X 

 

 

Tabela 16: Redes de transporte de fluidos nas escolas Secundárias 

Agrupamento Escola 
RH 
AF 

RH 
AQ 

RH 
AVAC 

RA 
AVAC 

RH 
I 

RH 
RES 

RH 
PLU 

Escolas 
secundárias 

Escola Secundária da Boa 
Nova 

X X    X X 
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5 

METODOLOGIA 

 

 

5.1. DESCRIÇÃO 

Para proceder à caraterização das redes de transporte de fluidos foi desenvolvido um Método de 

Avaliação do Estado de Conservação de Redes de Fluidos (MAECRF). Pretende-se com este método 

determinar de forma objetiva, rigorosa e transparente o estado de desempenho funcional das redes de 

transporte de fluidos. 

O método de avaliação baseou-se no Método de Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis 

(MAEC) utilizado no âmbito do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), desenvolvido pelo 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e que visa determinar com rigor, objetividade e 

transparência o estado de conservação de edifícios e a existência de infraestruturas básicas [16], [17]. 

O método de avaliação desenvolvido na presente dissertação (MAECRF) consiste na análise do nível 

de anomalias que existem nas redes de transporte de fluidos e que afetam a sua utilização e 

consequentemente a utilização do edifício. Através da metodologia proposta pretende-se relacionar o 

nível de anomalias com o estado de conservação das redes através do cálculo de um índice de anomalias. 

O conhecimento do estado de conservação das redes de transporte de fluidos apresenta-se como uma 

ferramenta essencial para o responsável pela conservação e manutenção dos edifícios e também para a 

administração do Município porquanto permitirá tomar decisões atempadas sobre intervenções pontuais 

e de fundo. 

É também proposta uma etiqueta de desempenho (ED) das redes de transporte de fluidos que de uma 

forma gráfica permite conhecer de imediato qual o nível de conservação das redes. 

A aplicação prática do MAECRF tem por base os dados recolhidos numa vistoria obrigatória ao edifício 

na qual são analisados e vistoriados todos os elementos constituintes das redes de transporte de fluidos, 

sendo a recolha de dados suportada por fichas de avarias. 

Para proceder à implementação na prática do MAECRF foi desenvolvida uma aplicação informática do 

tipo folha de cálculo utilizando o “Microsoft Excel (365)” com programação em Visual Basic for 

Applications (VBA) que permite ao técnico avaliador proceder ao registo dos dados encontrados na 

vistoria, atribuir ponderações, fazer o cálculo e de uma forma automática proceder à elaboração do 

relatório de vistoria e ainda à emissão da etiqueta de desempenho. 
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5.2. DESCRIÇÃO DAS AVARIAS 

A ocorrência recorrente de avarias nas redes de transporte de fluidos tem um impacto grande no 

funcionamento das escolas, perturba o normal funcionamento dos espaços não estando, portanto, criadas 

as condições ótimas para que ocorra a aprendizagem. 

Para cada um dos edifícios que constituem a rede escolar do Município de Matosinhos foi efetuado um 

levantamento das avarias ocorridas e reportadas e relacionadas com as redes de transporte de fluidos. 

Analisadas as anomalias reportadas, referentes aos edifícios escolares (Figura 2), verificou-se que 24% 

são relativas a redes de transporte de fluidos, praticamente um quarto das avarias. De referir que o 

resultado obtido difere significativamente do indicado por Afonso [1] que considera que as instalações 

prediais de águas e esgotos são responsáveis, em Portugal, por mais de 85% das incomodidades e 

problemas nos edifícios. Pode-se explicar esta diferença pelo facto do estudo efetuado por Afonso [1] 

se referir a edifícios habitacionais e não a edifícios escolares públicos que estão sujeitos a uma utilização 

completamente distinta. Refere-se ainda que as avarias classificadas na (Figura 2) com “Outras” se 

referem a anomalias em componentes distintos das redes de transporte de fluidos analisadas nesta 

Dissertação, tais como, anomalias em elementos construtivos, portas, janelas, revestimentos, infiltrações 

de água não relacionadas com redes de fluidos, etc.. 

 

 

Figura 2: Distribuição das avarias entre 2015 e 2020 

 

As anomalias foram tipificadas em oito tipos distintos e relativas às redes de distribuição de água fria, 

redes de distribuição de água quente, redes hidráulicas de AVAC, redes aeráulicas de AVAC, redes de 

incêndio, redes de drenagem de águas residuais, redes de drenagem de águas pluviais e avarias em 

equipamentos. 

 

As avarias em redes de transporte de fluidos que tipicamente são suscetíveis de ocorrer em edifícios 

podem são, em redes de água fria: avarias em equipamentos terminais, fugas de água, falta de pressão, 

ruido, em redes de água quente: avarias em torneiras ou válvulas, fugas de água, falta de pressão, falha 

24%

76%

Redes Outras
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no fornecimento, em redes hidráulicas de AVAC: avarias em equipamento terminais, fugas de água, 

falha no fornecimento, em redes aeráulicas de AVAC: desconforto dos utilizadores (calor ou frio), 

velocidade de ar excessiva nos difusores, ruido, em redes de incêndio: avaria em aparelhos terminais 

(marcos, BIA), avarias em centrais de bombagem, fugas de água, em redes de águas residuais: avaria 

em equipamentos, entupimento, mau cheiro, em redes de águas pluviais: entupimento, inundações, em 

equipamentos: avaria em equipamento de produção de energia térmica, avaria em bombas, avaria em 

ventiladores, avaria em UTA e UTAN. 

 

5.3. GESTÃO DE AVARIAS 

Desde o ano de 2015 que o Município de Matosinhos possui um registo centralizado para reporte de 

avarias em edifícios, designado por Centro de Serviços Integrado (CSI). O CSI consiste num serviço 

centralizado de receção de avarias recebe informação do responsável pela conservação, classifica essa 

informação por tipologia de avaria e transmite ao gestor técnico que por sua vez analisa a avaria e 

diligencia no sentido da sua resolução. Este processo iniciado em 2015 foi, à data, uma inovação de 

destaque e o primeiro passo para a utilização de ferramentas de gestão aplicadas à manutenção dos 

edifícios. 

O processo utilizado consistia em utilizar uma folha de cálculo para centralizar a gestão das avarias. 

Alguns problemas resultavam da utilização deste processo, nomeadamente: 

i. Por vezes, os técnicos do CSI preenchiam a folha de cálculo com erros, difíceis de identificar 

e controlar, resultantes também de informação errada prestada pelo responsável pela 

conservação; 

ii. O tempo decorrente entre a deteção da avaria e a sua resolução era excessivo. Havia escassez 

de informação, as equipas demoravam a deslocar-se ao local, verificar a avaria, comunicar a 

informação e resolver o problema; 

iii. Dificuldade de gestão das equipas e responsáveis por cada intervenção, dada a escassez de 

informação disponível (ou dificuldade de acesso à mesma); 

iv. Falta de informação acerca da conclusão da reparação das avarias, que originavam trabalho 

administrativo em excesso. 

Seguindo a estratégia de melhoria contínua e de prossecução da utilização de ferramentas e metodologias 

de gestão cada vez mais atuais, a partir de julho de 2020 o Município de Matosinhos fez uma transição 

do CSI com base em folha de cálculo para um CSI baseado numa plataforma integrada de gestão de 

manutenção designada por Infraspeak [18]. 

A plataforma Infraspeak permite uma gestão de edifícios, gestão de avarias e gestão da manutenção. 

Toda a informação é gerida em tempo real, traduzindo-se em enormes vantagens a nível operacional e 

administrativo. 

Através desta plataforma o gestor da manutenção reporta uma avaria, a equipa do CSI vai receber um 

alerta, encaminha para o gestor do edifício, este analisa e aprova a avaria, as equipas técnicas recebem 

a informação e dirigem-se ao local, fazem a reparação e fecham a avaria. O sistema gera relatórios 

automáticos e indicadores de todo o processo. 

A Infraspeak possui uma tecnologia que é a Near Field Communication (NFC). A NFC é uma tecnologia 

de conectividade sem fios parecida com a do Bluetooth e permite a comunicação e troca de informações 

entre dispositivos. A grande diferença entre as duas está na forma de conexão: o Bluetooth requer um 
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emparelhamento entre os aparelhos e funciona a uma distância maior. Na prática, a NFC funciona com 

um dispositivo leitor, por exemplo um “smartphone” e as chamadas etiquetas NFC (tags). Utilizando 

tags para identificar os edifícios, os espaços e os equipamentos permite através da utilização de um tablet 

ou smartphone, iniciar o reporte da avaria, para tal basta aproximar o tablet ou smartphone dessa tag, 

vai aparecer o procedimento, a lista de tarefas que essa pessoa deve fazer e a avaria é automaticamente 

reportada. Ter os locais e os equipamentos devidamente identificados simplifica o trabalho das equipas 

para que saibam exatamente onde está cada avaria. Apresenta-se de seguida um exemplo do dashboard 

da plataforma Infraspeak (Figura 1). 

 

 

Figura 3: Extrato do dashboard da plataforma Infraspeak [18] 

 

Foi consultado o registo das avarias reportadas ao CSI com base em folha de cálculo até à sua 

substituição pela Infraspeak. Não se incluíram no estudo as avarias reportadas utilizando a plataforma 

Infraspeak pelo facto da mesma estar ainda em período de arranque podendo os dados não ser 

representativos e ainda pelo facto da ocupação dos edifícios escolares ter estado fortemente 

condicionada, dado os confinamentos a que Portugal esteve obrigado devido à doença COVID 19. 

Tratados os dados foram separadas as avarias que se referem a redes de transporte de fluidos, as mesmas 

foram divididas pelos agrupamentos escolares (Tabela 17) e foram ainda desagregados pelas várias redes 

e equipamentos acessórios tendo resultado deste estudo os valores apresentados de seguida (Figura 4). 
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Tabela 17: Total de avarias em redes de transporte de fluidos por ano e totais em agrupamentos escolares 

Agrupamento 
Avarias 
2015 

Avarias 
2016 

Avarias 
2017 

Avarias 
2018 

Avarias 
2019 

Avarias 
2020 

Avarias 
Totais 

Abel Salazar 2 19 25 43 67 9 165 

Dr. José Domingues dos Santos 3 3 5 12 49 5 77 

Eng. Fernando Pinto de Oliveira 17 45 51 57 73 20 263 

Irmãos Passos 25 39 61 69 48 12 254 

Matosinhos 3 8 16 22 50 9 108 

Padrão da Légua 15 39 42 29 32 8 165 

Perafita 5 34 37 49 100 6 231 

Prof. Óscar Lopes 5 13 5 19 25 3 70 

Senhora da Hora 10 20 29 37 45 11 152 

Escolas Secundárias 0 0 0 12 17 1 30 

 

 

 

Figura 4: Avarias reportadas relativas a redes de transporte de fluidos 
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Como já se referiu (Figura 2) e de acordo com Afonso [1] as instalações prediais de águas e esgotos são 

responsáveis, em Portugal, por mais de 85% das incomodidades e problemas nos edifícios. No caso dos 

edifícios escolares a cargo do Município de Matosinhos e acrescentando às redes de águas e esgotos as 

redes de incêndio e de AVAC verifica-se que no período compreendido entre os anos de 2015 e 2020 se 

verificaram 24% de avarias da responsabilidade destas redes. 

Não foi possível, por indisponibilidade de dados, apurar o custo que a reparação destas avarias acarretou, 

mas facilmente se entenderá que mais do que o custo os incómodos ao nível da perturbação do 

funcionamento dos edifícios e dos seus ocupantes certamente superará qualquer valor monetário. As 

reparações são feitas normalmente com recursos próprios do município que para tal dispõe de várias 

equipas compostas por técnicos especializados. Não são contabilizados neste estudo os custos indiretos 

que as anomalias acarretam, nomeadamente custos decorrentes da impossibilidade de utilização dos 

espaços. 

 

5.4. MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE REDES DE FLUIDOS 

(MAECRF) 

O MAECRF pretende definir procedimentos que permitem avaliar com pormenor o estado de 

conservação das redes de transporte de fluidos do edifício. A implementação da metodologia assenta na 

realização de uma vistoria obrigatória ao edifício à qual se seguira a classificação do estado de 

conservação das redes, a emissão da etiqueta de desempenho, sendo o processo suportado pela 

elaboração de um relatório técnico. 

Através do desenvolvimento da FC_MAECRF pretende-se reduzir ao mínimo o grau de 

discricionariedade que o técnico que faz a vistoria dispõe. São definidas regras claras e objetivas, sendo 

os resultados tão independentes quanto possível do técnico que as aplica. 

São propostos critérios de avaliação que permitem classificar as anomalias em cinco níveis, segundo a 

sua gravidade. 

É proposta uma etiqueta de desempenho através da qual o resultado da aplicação do MAECRF pode ser 

facilmente compreendido por todos os intervenientes envolvidos, assegurando transparência e 

facilitando a análise e posteriores tomadas de decisão. 

 

5.4.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Ao proceder à avaliação do estado de conservação de redes de fluidos, só devem ser considerados os 

elementos funcionais ou as partes destes pertencentes ao edifício e que à data da vistoria seja suposto 

estarem em serviço, não se incluindo redes ou parte destas que tenham sido desativadas e que a sua 

existência já não se justifique. 

Contudo, no caso previsto na parte final do paragrafo anterior, deverá ser atribuída a esta situação o 

nível de gravidade “Muito ligeiras”. 

No presente estudo só são analisados os efeitos internos, não sendo analisados os efeitos externos das 

avarias, tais como os decorrentes da impossibilidade de utilização dos espaços, efeitos para os ocupantes 

e outros. 
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Para determinar o nível de anomalia devem ser conjugados os quatro critérios seguintes: 

i. Consequência da anomalia na satisfação das exigências funcionais; 

ii. Tipo e extensão do trabalho necessário para a correção da anomalia; 

iii. Relevância dos locais afetados pela anomalia; 

iv. Existência de alternativa para o espaço ou equipamento afetado. 

 

5.4.2. NÍVEIS DE ANOMALIA 

Considerou-se na presente Dissertação que as anomalias são divididas em cinco níveis, tendo em 

consideração a sua gravidade: 

i. Muito ligeiras 

i.1. Existência de redes desativadas, mas ainda não removidas; 

i.2. Anomalias sem significado para o funcionamento das redes de transporte de fluidos. 

ii. Ligeiras 

ii.1. Anomalias que prejudicam o aspeto das redes de transporte de fluidos, e que requerem 

trabalhos de limpeza, substituição ou reparação de fácil execução. 

iii. Médias 

iii.1. Anomalias que prejudicam o aspeto, e que requerem trabalhos de correção de difícil 

execução; 

iii.2. Anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem trabalhos de limpeza, 

substituição ou reparação de fácil execução. 

iv. Graves 

iv.1. Anomalias que prejudicam o uso e conforto e que requerem trabalhos de correção de 

difícil execução; 

iv.2. Anomalias que colocam em risco a saúde e/ou a segurança, podendo motivar acidentes 

sem gravidade, e que requerem trabalhos de fácil execução. 

v. Muito graves 

v.1. Anomalias que colocam em risco a saúde e/ou a segurança, podendo motivar acidentes 

sem gravidade, e que requerem trabalhos de correção de difícil execução; 

v.2. Anomalias que colocam em risco a saúde e/ou a segurança, podendo motivar acidentes 

graves ou muito graves; 

v.3. Ausência ou inoperacionalidade de redes que comprometam a utilização total do edifício. 

 

Para melhor entendimento e atribuição do nível de gravidade da anomalia é proposta a matriz de seleção 

(Tabela 18). 
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Tabela 18: Matriz de seleção do nível de gravidade das anomalias 

  Parâmetro a avaliar 

  

Aspeto Conforto 
Saúde / 

Segurança 

R
e
p

a
ra

ç
ã
o

 

Fácil LIGEIRAS MÉDIAS GRAVES 

Difícil MÉDIAS GRAVES 
MUITO 

GRAVES 

A
c
id

e
n

te
s

 

Sem gravidade GRAVES 

Graves MUITO GRAVES 

In
o

p
e
ra

ç
ã
o

 

Parcial GRAVES 

Total MUITO GRAVES 

 

A cada nível de gravidade das anomalias é atribuída uma pontuação variável de um a cinco, 

correspondendo ao nível de gravidade “muito graves” cinco pontos e ao nível de gravidade “muito 

ligeiras” um ponto (Tabela 19). 

 

Tabela 19: Pontuação de anomalias 

NÍVEL DE GRAVIDADE PONTOS 

MUITO GRAVES 5 

GRAVES 4 

MÉDIAS 3 

LIGEIRAS 2 

MUITO LIGEIRAS 1 

 

A atribuição do nível de anomalia e a correspondente pontuação deverá ser realizada para cada rede de 

transporte de fluidos e sempre que possível concretizada a análise no exterior do edifício e no interior, 

por compartimento, avaliando sempre casas de banho, cozinhas, balneários e locais técnicos. 
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Quando para uma dada rede forem detetadas anomalias com diferentes níveis deverão ser seguidos os 

seguintes critérios: 

i. o nível de anomalia da rede de transporte de fluidos deve resultar da média ponderada dos 

diferentes níveis de anomalia; 

ii. se for atribuído o nível de anomalia muito grave por inoperação total da rede de transporte de 

fluidos deverá, em princípio, prevalecer esse nível de anomalia; 

iii. se for atribuído o nível de anomalia muito grave pela existência de anomalia que coloca em 

risco a saúde e/ou a segurança, podendo motivar acidentes graves ou muito graves deverá, em 

princípio, prevalecer esse nível de anomalia. 

 

5.4.3. FICHAS DE CARATERIZAÇÃO DE ANOMALIAS 

Como elemento de consulta na aplicação da metodologia de avaliação e à semelhança do que existe no 

MAEC, foram elaboradas quatro Fichas de Caraterização de Anomalias (FCA). As FCA, facilitam a 

utilização do MAECRF, dando informação objetiva e rigorosa, através de exemplos de quais os 

elementos a avaliar, seguindo a estrutura: 

i. Elementos das redes a avaliar; 

ii. Exemplos de sintomas de anomalias; 

iii. Observações; 

iv. Ilustração de sintomas de anomalias; 

 

Com as FCA pretende-se caraterizar as anomalias mais frequentes que o técnico avaliador irá encontrar. 

No entanto, estas não são exaustivas, pelo que poderão certamente ocorrer anomalias não documentadas. 

Cabe neste caso ao técnico avaliador atribuir o nível de anomalia de acordo com o preconizado na matriz 

de seleção do nível de gravidade das anomalias (Tabela 18). Apresentam-se de seguida as FCA. 
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5.4.3.1. FCA N.º 1 - REDES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA E QUENTE 

 

Elementos das redes a avaliar: 

− Rede hidráulica de água quente e fria, inclui tubagens, acessórios, equipamentos e todos os 

aparelhos que dela façam parte, que assegura a distribuição de água desde a entrada do edifício 

até ao ponto de utilização de cada aparelho; 

− Aparelhos de produção de água quente (ex., caldeira, esquentador, termoacumulador, coletores 

solares); 

− Sistemas de bombagem; 

− Louça sanitária (ex., sanita, bidé, lavatório, banheira, base de duche); 

− Dispositivos de utilização de louça sanitária (ex., torneiras, autoclismos, fluxómetros); 

− Dispositivos de cozinha (ex. lava-loiça, máquina de lavar loiça). 

 

Exemplos de sintomas de anomalias: 

1 - LIGEIRAS 

− Instalação de distribuição de água com componentes com sujidades, riscados, oxidados; 

− Instalação de distribuição de água evidenciando reparações anteriores pouco cuidadas (ex., 

retificação de tubagem, traçados alternativos); 

− Louças sanitárias fendilhadas; 

− Lava-loiça evidenciando desgaste (ex., bacia riscada ou oxidada); 

− Torneiras de aparelhos sanitários ou de cozinha riscadas ou oxidadas; 

− Equipamento de bombagem apresentando sinais de corrosão; 

− Equipamento de produção de água quente apresentando sinais de corrosão. 

 

2 - MÉDIAS 

− Instalação de distribuição de água com componentes deteriorados (ex., soltos, partidos, 

enferrujados, corroídos), prejudicando o seu funcionamento; 

− Instalação de distribuição de água com válvulas de seccionamento do abastecimento aos 

equipamentos deterioradas (ex., enferrujadas ou corroídas); 

− Louças sanitárias corroídas ou com fixações corroídas ou lassas; 

− Lava-loiça com anomalias que prejudicam o seu funcionamento (ex., bacia amolgada); 

− Torneiras não assegurando a estanquidade; 

− Equipamento de bombagem com funcionamento deficiente; 

− Equipamento de produção de água quente com funcionamento deficiente; 

− Falhas pontuais de isolamento térmico na rede de distribuição de água quente; 

− Falhas pontuais de proteção mecânica na rede de distribuição de água quente (sempre que 

exigível). 
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3 - GRAVES 

− Instalação de distribuição de água com funcionamento muito deficiente; 

− Ausência de válvulas de seccionamento do abastecimento ou aos equipamentos; 

− Instalação de distribuição de água quente sem ligação a todos os aparelhos da cozinha e da 

instalação sanitária, salvo a sanita (i.e., lava-loiça, lavatório, base de duche ou banheira); 

− Instalação de distribuição de água com caudal insuficiente por calcificação interior da 

canalização; 

− Algumas louças sanitárias removidas ou inoperacionais, não inviabilizando o uso da instalação 

sanitária; 

− Ausência de autoclismo ou dispositivo de descarga equivalente na sanita; 

− Ausência de lavatório; 

− Lava-loiça inoperacional (ex., bacia partida ou perfurada), exigindo reparação ou substituição; 

− Algumas torneiras de aparelhos sanitários inoperacionais, não inviabilizando o uso da instalação 

sanitária; 

− Equipamento de bombagem inoperacional; 

− Equipamento de produção de água quente inoperacional; 

− Inexistência de isolamento térmico em parte da rede de distribuição de água quente; 

− Inexistência de proteção mecânica em parte da rede de distribuição de água quente (sempre que 

exigível). 

 

4 - MUITO GRAVES 

− Instalação de distribuição de água inoperacional por anomalias graves (ex., com fugas ou 

ruturas); 

− Instalação de distribuição de água sem ligação à rede pública e com fonte de abastecimento 

inoperacional; 

− Instalação de distribuição de água inexistente ou removida; 

− Louças sanitárias removidas ou inoperacionais, inviabilizando o uso da instalação sanitária; 

− Ausência de pelo menos uma sanita ou outro equipamento sanitário com uso equivalente; 

− Ausência de lava-loiça ou local onde possa ser instalado em adequadas condições de 

funcionamento; 

− Torneiras de aparelhos sanitários inoperacionais, inviabilizando o uso da instalação sanitária; 

− Não existe possibilidade de instalar um equipamento de bombagem para a rede funcionar 

adequadamente; 

− Não existe possibilidade de instalar um equipamento de produção de água quente com condições 

para funcionar adequadamente; 

− Inexistência de isolamento térmico na totalidade da rede de distribuição de água quente; 

− Inexistência de proteção mecânica na totalidade da rede de distribuição de água quente (sempre 

que exigível). 
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Observações: 

Caso a instalação de distribuição de água tenha anomalias que comprometem ou inviabilizam o 

funcionamento total das instalações, deve ser indicado respetivamente o nível “anomalias muito graves” 

para a instalação de distribuição de água. 

Quando exista mais do que uma instalação sanitária pode ser determinado o nível de anomalia para cada 

instalação sanitária ou em alternativa agrupar as instalações determinando para cada uma o nível de 

anomalia; calcular a média aritmética dos pontos associados aos níveis de anomalia de todas as 

instalações sanitárias e se o resultado da média aritmética se situar entre dois níveis de anomalia optar 

pelo nível mais grave. 

 

Ilustração de sintomas de anomalias: 

 

Figura 5:  Anomalias médias em redes de água. Componentes corroídos, falta de isolamento térmico e de proteção 

mecânica 
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Figura 6: Anomalias médias em redes de água. Componentes corroídos 

 

 

 

Figura 7: Anomalias graves em redes de água. Falta de válvulas de seccionamento aos equipamentos 
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Figura 8: Anomalias graves em redes de água. Ausência de lavatório 

 

 

Figura 9: Anomalias muito graves em redes de água. Instalação inoperacional por fugas ou roturas 
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5.4.3.2. FCA N.º 2 - REDES HIDRÁULICAS DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS 

 

Elementos das redes a avaliar: 

− Instalação de drenagem de águas residuais do edifício (ex., tubagens e acessórios) que assegura 

a evacuação das águas residuais desde cada aparelho sanitário até aos elementos de ligação à 

rede pública (ex., tubos de queda, coletores, caixas de inspeção); 

− Instalação de drenagem de águas pluviais do edifício (ex., tubagens e acessórios) que assegura 

a evacuação das águas pluviais desde os elementos de recolha até aos elementos de ligação à 

rede pública (ex., grelhas, tubos de queda, coletores, caixas de inspeção); 

− Sistemas de bombagem e equipamentos acessórios. 

 

Exemplos de sintomas de anomalias: 

1 - LIGEIRAS 

− Instalação de drenagem de águas residuais ou pluviais com componentes evidenciando desgaste 

(ex., com sujidades, riscados, oxidados); 

− Instalação de drenagem de águas residuais ou pluviais evidenciando reparações anteriores que 

prejudicam o aspeto (ex., retificação de tubagem, traçados alternativos); 

− Equipamento de bombagem apresentando sinais de corrosão. 

2 - MÉDIAS 

− Instalação de drenagem de águas residuais ou pluviais com componentes deteriorados (ex., 

soltos, partidos, enferrujados, corroídos), prejudicando o seu funcionamento; 

− Instalação de distribuição de águas residuais ou pluviais evidenciando alterações anteriores que 

prejudicam o seu funcionamento (ex., remoção de sifão de lava-louça); 

− Instalação de drenagem de águas residuais sem ligação para máquina de lavar loiça, máquina 

de lavar roupa ou tanque de lavar roupa; 

− Instalação de drenagem de águas residuais ou pluviais com componentes partidos (ex. tampas 

de caixas, grelhas); 

− Equipamento de bombagem com funcionamento deficiente. 

3 - GRAVES 

− Instalação de drenagem de águas residuais ou pluviais com funcionamento muito deficiente (ex., 

entupimento parcial de tubagens). 

− Instalação de drenagem de águas residuais sem ligação a todos os aparelhos da cozinha e da 

instalação sanitária (i.e., lava-loiça, lavatório, sanita, bidé, base de duche ou banheira) 

− Equipamento de bombagem inoperacional. 
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4 - MUITO GRAVES 

− Instalação de drenagem de águas residuais ou pluviais inoperacional por anomalias graves (ex., 

fugas ou ruturas); 

− Instalação de drenagem de águas residuais ou pluviais inexistente ou removida; 

− Instalação de drenagem de águas pluviais sem capacidade suficiente de vazão; 

− Não existe possibilidade de instalar um equipamento de bombagem para a rede funcionar 

adequadamente. 

 

Observações: 

Caso a instalação de drenagem de águas residuais ou pluviais tenha anomalias que comprometem ou 

inviabilizam o funcionamento total das instalações, deve ser indicado respetivamente o nível de 

anomalias “muito graves" para a instalação de drenagem de águas residuais ou pluviais. 

 

Ilustração de sintomas de anomalias: 

 

 

Figura 10: Anomalias médias em redes de águas residuais. Componentes partidos 
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Figura 11: Anomalias médias em redes de águas pluviais. Componentes corroídos 

 

 

Figura 12: Anomalias graves em redes de águas residuais. Entupimento parcial 
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Figura 13: Anomalias graves em redes de águas pluviais. Entupimento parcial 

 

 

Figura 14: Anomalias graves em redes de águas residuais. Instalação inoperacional por fugas ou roturas 
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Figura 15: Anomalias graves em redes de águas pluviais. Sistema de bombagem inoperacional, a rede tem o seu 

funcionamento comprometido 
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5.4.3.3. FCA N.º 3 – REDES DE AVAC 

 

Elementos das redes a avaliar: 

− Instalação de ventilação natural ou mecânica. Esta instalação é normalmente constituída por: 

o Aberturas de admissão, passagem e exaustão de ar; 

o Condutas de insuflação e extração; 

o Ventiladores estáticos (ex., chaminé); 

o Ventiladores mecânicos (ex., exaustor de cozinha), quando providenciados pelo 

proprietário. 

o Unidades de tratamento de ar (UTA) ou unidades de tratamento de ar novo (UTAN); 

− Instalação de climatização (ex., ar condicionado, aquecimento central); 

− Rede hidráulica de AVAC, inclui tubagens, acessórios, equipamentos e todos os aparelhos que 

dela façam parte, que assegura a distribuição de água; 

− Aparelhos de produção de energia térmica (ex., caldeira, depósito, coletores solares, chiller, 

bomba de calor); 

− Sistemas de bombagem; 

− Dispositivos terminais (ex., ventiloconvectores, radiadores). 

 

Exemplos de sintomas de anomalias: 

1 - LIGEIRAS 

− Grelhas de ventilação soltas, deformadas ou oxidadas; 

− Instalação de climatização com componentes pontualmente deteriorados (ex., partidos, 

corroídos, oxidados, com destacamento do revestimento por pintura), prejudicando o aspeto; 

− Equipamento ou instalação de climatização colocado ou alterado após a construção, 

prejudicando o funcionamento do edifício; 

− Equipamento ou instalação de climatização denotando reparações anteriores pouco cuidadas. 

− Rede hidráulica com componentes com sujidades, riscados, oxidados; 

− Rede hidráulica evidenciando reparações anteriores pouco cuidadas (ex., retificação de 

tubagem, traçados alternativos); 

− Equipamentos terminais da rede hidráulica apresentando sinais de corrosão; 

− Equipamento de bombagem apresentando sinais de corrosão; 

− Equipamento de produção de energia térmica apresentando sinais de corrosão; 

− Desconforto ligeiro dos ocupantes por funcionamento deficiente da rede hidráulica ou aeráulica. 

 

2 - MÉDIAS 

− Grelhas de ventilação removidas ou inoperacionais, permitindo a entrada de animais. 

− Aberturas reguláveis inoperacionais; 

− Ventiladores mecânicos com anomalias que prejudicam a sua eficiência (ex., sujidade e 

gordura); 
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− Instalação de climatização com muitos componentes deteriorados, prejudicando o uso; 

− Rede hidráulica com componentes deteriorados (ex., soltos, partidos, enferrujados, corroídos), 

prejudicando o seu funcionamento; 

− Rede hidráulica com válvulas de seccionamento do abastecimento aos equipamentos 

deterioradas (ex., enferrujadas ou corroídas); 

− Rede hidráulica ou rede aeráulica com dispositivos de regulação inoperacionais (ex. registos, 

válvulas); 

− Equipamentos terminais da rede hidráulica com funcionamento deficiente; 

− Equipamento de bombagem com funcionamento deficiente; 

− Equipamento de produção de energia térmica com funcionamento deficiente; 

− UTA ou UTAN com deficiências graves de funcionamento (ex. filtros sujos); 

− Falhas pontuais de isolamento térmico na rede de distribuição de água quente ou de ar quente; 

− Falhas pontuais de proteção mecânica na rede de distribuição de água ou ar (sempre que 

exigível); 

− GTC com funcionamento intermitente; 

− Desconforto médio dos ocupantes por funcionamento deficiente da rede hidráulica ou aeráulica. 

 

3 - GRAVES 

− Obstrução de aberturas de ventilação (ex., chaminé, grelhas, etc.) em instalação sanitária ou na 

cozinha; 

− Necessidade de substituição de grelhas auto-reguláveis; 

− Ventiladores mecânicos com anomalias que colocam em risco a segurança (ex., em risco de 

curto-circuito); 

− Instalação de climatização com componentes deteriorados ou removidos, podendo dar origem 

a acidentes sem grande gravidade; 

− Instalação de climatização inoperacional ou removida, exigindo reparação ou substituição; 

− Rede hidráulica com funcionamento muito deficiente; 

− Ausência de válvulas de seccionamento do abastecimento ou aos equipamentos; 

− Rede hidráulica ou rede aeráulica sem dispositivos de regulação (ex. registos, válvulas); 

− Equipamento terminais da rede hidráulica inoperacional; 

− Equipamento de bombagem inoperacional; 

− Equipamento de produção de energia térmica inoperacional; 

− UTA ou UTAN com deficiências graves de funcionamento (ex. filtros colmatados, ventilador 

com anomalias, baterias de água com funcionamento deficiente); 

− Inexistência de isolamento térmico em parte da rede de distribuição de água quente ou de ar 

quente; 

− Falhas pontuais de isolamento térmico na rede de distribuição de água refrigerada ou de ar frio; 

− Inexistência de proteção mecânica em parte da rede de distribuição de água ou ar (sempre que 

exigível); 

− GTC com graves perturbações de funcionamento; 

− Desconforto grave dos ocupantes por funcionamento deficiente da rede hidráulica ou aeráulica, 

causando graves perturbações; 
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4 - MUITO GRAVES 

− Ausência de solução adequada de ventilação na cozinha (ex., admissão de ar, sistema de 

ventilação natural ou sistema de ventilação mecânica); 

− Ventiladores mecânicos inoperacionais; 

− Instalação de climatização com componentes deteriorados ou removidos, podendo dar origem 

a acidentes graves; 

− Rede hidráulica inoperacional por anomalias graves (ex., com fugas ou ruturas); 

− Não existe possibilidade de instalar um equipamento de bombagem para a rede funcionar 

adequadamente; 

− Não existe possibilidade de instalar um equipamento de produção de energia térmica com 

condições para funcionar adequadamente; 

− UTA ou UTAN inoperacional; 

− Inexistência de isolamento térmico na totalidade da rede de distribuição de água quente ou de 

ar quente; 

− Inexistência de isolamento térmico em parte ou na totalidade da rede de distribuição de água 

refrigerada ou de ar frio; 

− Inexistência de proteção mecânica na totalidade da rede de distribuição de água ou ar (sempre 

que exigível); 

− Inexistência de GTC ou GTC inoperacional; 

− Desconforto grave dos ocupantes por funcionamento deficiente da rede hidráulica ou aeráulica, 

inviabilizando a utilização dos espaços. 

 

Observações: 

No caso do equipamento de produção de energia térmica ser comum à rede de AVAC e à rede de água 

quente este deverá ser avaliado na rede de água quente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

49 

Ilustração de sintomas de anomalias: 

 

Figura 16: Anomalias médias em redes de AVAC. Desconforto dos ocupantes por ruido nas grelhas de insuflação 

 

 

Figura 17: Anomalias médias em redes de AVAC. Componentes corroídos e partidos 
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Figura 18: Anomalias graves em redes de AVAC. Inexistência de isolamento térmico na totalidade da rede 

 

 

Figura 19: Anomalias graves em redes de AVAC. Inexistência de equipamento terminal 
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Figura 20: Anomalias graves em redes de AVAC. Ventilador inoperacional 

 

 

Figura 21:  Anomalias graves em redes de AVAC. Equipamento de produção de energia térmica inoperacional, 

tornando todo o sistema inoperacional  
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5.4.3.4. FCA N.º 4 – REDES DE INCÊNDIO 

 

Elementos das redes a avaliar: 

− Rede hidráulica de incêndio, inclui tubagens, acessórios, equipamentos e todos os aparelhos que 

dela façam parte, que assegura a distribuição de água; 

− Meios de combate ao incêndio (ex., BIA, marcos, hidrantes, sprinklers). 

Exemplos de sintomas de anomalias: 

1 - LIGEIRAS 

− Instalação de distribuição de água com componentes com sujidades, riscados, oxidados; 

− Instalação de distribuição de água evidenciando reparações anteriores pouco cuidadas (ex., 

retificação de tubagem, traçados alternativos); 

− Equipamento de bombagem apresentando sinais de corrosão. 

2 - MÉDIAS 

− Instalação de distribuição de água com componentes deteriorados (ex., soltos, partidos, 

enferrujados, corroídos), prejudicando o seu funcionamento; 

− Instalação de distribuição de água com válvulas de seccionamento do abastecimento aos 

equipamentos deterioradas (ex., enferrujadas ou corroídas); 

− Equipamento de bombagem com funcionamento deficiente. 

3 - GRAVES 

− Instalação de distribuição de água com funcionamento muito deficiente; 

− Ausência de válvulas de seccionamento do abastecimento ou aos equipamentos; 

− Instalação de distribuição de água com caudal insuficiente por calcificação interior da 

canalização; 

− Equipamento de bombagem inoperacional. 

4 - MUITO GRAVES 

− Instalação de distribuição de água inoperacional por anomalias graves (ex., com fugas ou 

ruturas); 

− Instalação de distribuição de água sem ligação à rede pública e com fonte de abastecimento 

inoperacional; 

− Não existe possibilidade de instalar um equipamento de bombagem para a rede funcionar 

adequadamente; 

− Rede sem pressão suficiente para o seu correto funcionamento. 
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Observações: 

Caso a instalação de distribuição de incêndio tenha anomalias que comprometem ou inviabilizam o 

funcionamento total das instalações, deve ser indicado respetivamente o nível "anomalias muito graves" 

para a instalação. 

Ilustração de sintomas de anomalias: 

 

Figura 22: Anomalias médias em redes de incêndio. Componente corroído [19] 

 

Figura 23: Anomalias graves em redes de incêndio. Caudal insuficiente por calcificação da tubagem [20] 

 

Figura 24: Anomalias graves em redes de incêndio. Fugas de água [21]  
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5.4.4. PONDERAÇÕES 

As ponderações permitem atribuir importância relativa diferente às anomalias de cada rede de transporte 

de fluidos no cálculo do Índice de Anomalias. 

As ponderações são atribuídas pelo técnico que efetuar a avaliação tendo sido adotada uma escala de 

ponderações que varia entre 0 e 9, com o seguinte significado: 

i. anomalias que comprometam a segurança – ponderação 9; 

ii. anomalias que tornem a rede inoperacional – ponderação 9; 

iii. anomalias muito graves – ponderação 7 ou 8; 

iv. anomalias graves – ponderação 5 ou 6; 

v. anomalias médias – ponderação 3 ou 4; 

vi. anomalias muito ligeiras e ligeiras – ponderação 1 ou 2; 

vii. anomalias irrelevantes – ponderação 0. 

 

As ponderações têm como objetivo majorar as anomalias que podem colocar em maior risco a segurança 

dos utilizadores e/ou que tornam a rede inoperacional. 

Poderá ser atribuída a ponderação 0 quando se pretenda desprezar a contribuição de anomalias cujos 

efeitos se consideram irrelevantes para o estado de conservação geral da rede. 

 

5.4.5. FÓRMULA DE CÁLCULO 

O estado de conservação das redes de transporte de fluidos de um edifício é atribuído com base na 

determinação do (IAG) tendo por base as anomalias e respetivos níveis, as pontuações e as ponderações. 

O IAG é o valor obtido através da média do Índice de Anomalias (IA) de todas as redes. 

O IA é obtido para cada rede pelo quociente entre o total das pontuações atribuídas de acordo com o 

nível de gravidade das anomalias (Tabela 19) e o total das ponderações atribuídas aos elementos 

funcionais aplicáveis, sendo o valor obtido com o máximo de três algarismos significativos. 

Com base no valor de IA é atribuído o Estado de Conservação (EC) e é atribuída a Etiqueta de 

Desempenho) . 

Para o EC são propostos cinco níveis correspondendo-lhe um nível de conservação (NC) dado por uma 

letra de A (melhor estado de conservação) a E (pior estado de conservação), todos estes elementos 

constarão na etiqueta de desempenho, na Tabela 20 apresenta-se a correspondência entre EC, NC e IAG. 
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Tabela 20: Desempenho das redes de transporte de fluidos 

ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO 

NÍVEL DE 
CONSERVAÇÃO 

ÍNDICE DE ANOMALIAS 
GLOBAL 

EXCELENTE A 1,50>IAG 

BOM B 2,50>IAG≥1,50 

MÉDIO C 3,50>IAG≥2,50 

MAU D 4,50>IAG≥3,50 

PÉSSIMO E 5,00≥IAG≥4,50 

 

5.4.6. PERIODICIDADE DAS VISTORIAS 

Deverão ser efetuadas vistorias regulares para aferição do estado de conservação das redes de transporte 

de fluidos. A periodicidade mínima das vistorias deverá respeitar as seguintes regras: 

i. uma vistoria anual obrigatória; 

ii. se o estado de conservação obtido for “médio”, vistoria passados seis meses; 

iii. se o estado de conservação obtido for “mau” ou “péssimo”, vistoria passados três meses; 

 

5.4.7. FERRAMENTA DE CÁLCULO FC_MAECRF 

Para implementação da metodologia MAECRF foi desenvolvida a ferramenta de cálculo FC_MAECRF. 

A ferramenta de cálculo FC_MAECRF é uma folha de cálculo desenvolvida utilizando o “Microsoft 

Excel (365)” com programação em VBA. 

A ferramenta de cálculo surge com o objetivo de facilitar o trabalho do técnico que procede à avaliação 

e atribuição da classificação das redes de transporte de fluidos, dado que permite a sistematização do 

processo de vistoria, a atribuição das pontuações e ponderações. A FC_MAECRF faz todo o cálculo de 

determinação do estado de conservação de forma automática e gera o relatório de avaliação em formato 

editável “Microsoft Word (365)” e ainda em formato não editável Portable Document Format (PDF). 

Na primeira utilização da FC_MAECRF é apresentada ao utilizador um aviso de segurança informando 

que as macros foram desativadas. O utilizador deve ativar o conteúdo (Figura 25). 
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Figura 25: Aviso de segurança da FC_MAECRF 

 

Após ativar o conteúdo é apresentada uma mensagem de boas vindas à FC_MAECRF (Figura 26). 

 

Figura 26: Mensagem de boas vindas à FC_MAECRF 

 

Para comodidade do utilizador foi desabilitado o friso original do Excel, sendo este substituído pelo 

friso da FC_MAECRF (Figura 27). 
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Figura 27: Friso da FC_MAECRF 

 

O friso da FC_MAECRF é composto por um único grupo designado “MAECRF”, sendo este último 

constituído por seis botões: 

i. Vistoria; 

ii. Ponderações; 

iii. Cálculo; 

iv. Justificação e Evidências; 

v. Fichas de Caraterização; 

vi. Relatório. 

 

Acionando os botões “Vistoria”, “Ponderações” e “Justificação e Evidências” são abertas as folhas nas 

quais o utilizador insere todos os dados na FC_MAECRF. 

O botão “Ponderações” contém quatro sub-botões que quando acionados abrem as folhas respetivas. É 

através destas folhas que o utilizador atribui as ponderações às anomalias. 

O botão “Fichas de Caraterização” contém quatro sub-botões que quando acionados abrem as folhas 

respetivas. Estas fichas de caraterização transpõem para a FC_MAECRF as FCA e são auxiliares do 

utilizador e contendo as situações mais comuns de anomalias suscetíveis de serem encontradas. 

O botão “Relatório” cria o relatório de avaliação em formato editável “Microsoft Word (365)” e em 

formato não editável PDF diretamente na pasta de trabalho que estiver a ser utilizada. 
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Figura 28: Botão “Ponderações” com sub-botões 

 

 

Figura 29: Botão “Fichas de Caraterização” com sub-botões 

 

O botão “Ajuda” abre um menu de ajuda com conteúdo sobre cada uma das funções da FC-MAECRF, 

a ajuda pode ainda ser acedida através de um botão existente no canto inferior direito do grupo MAECRF 

(Figura 30 a 36). 

 

Figura 30: Botões que abrem o menu de ajuda 
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Figura 31: Ajuda do botão Vistoria 

 

 

Figura 32: Ajuda do botão Ponderações 
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Figura 33: Ajuda do botão Cálculo 

 

 

Figura 34: Ajuda do botão Justificação e Evidências 
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Figura 35: Ajuda do botão Fichas de Caraterização 

 

 

Figura 36: Ajuda do botão Relatório 
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5.4.7.1. FOLHA “VISTORIA” 

A FC_MAECRF deverá ser utilizada seguindo a ordem dos botões no sentido da esquerda para a direita. 

Neste pressuposto a primeira folha a preencher deverá ser a folha “VISTORIA”, que é acionada com o 

botão “Vistoria”. Inicia-se o preenchimento com identificação do edifício através da inserção de uma 

imagem ilustrativa, de preferência da fachada, à qual se segue a designação e a morada (Figura 37). 

 

 

Figura 37: Identificação do edifício 

 

Após a identificação do edifício preenche-se a data da vistoria, a data no formato “dd-mm-aaaa” (dia-

mês-ano), hora de início e de fim no formato “hh:mm” (horas:minutos), (Figura 38). 

 

Figura 38: Data da vistoria 

 

Segue-se o preenchimento das tabelas de deteção de anomalias no exterior do edifício com indicação 

para cada rede de transporte de fluidos do local, nível de gravidade da anomalia e existe ainda um espaço 

para notas. Nesta tabela o utilizador indica o nível de gravidade das anomalias escolhendo a opção 

correspondente conforme os critérios estabelecidos (Figura 39 e 40). 

 

Figura 39: Deteção de anomalias no exterior do edifício 
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Figura 40: Opções do nível de gravidade de anomalias 

 

Após as indicações das anomalias detetadas no exterior do edifício o utilizador indica quais as detetadas 

no interior, repetindo para tal todos os procedimentos anteriormente indicados. 

 

5.4.7.2. FOLHAS “PONDERAÇÃO” 

O botão “Ponderações” permite a abertura de quatro folhas “PONDERAÇÃO”, uma para as redes de 

água fria e quente, outra para as redes de AVAC, outra para a rede de incêndio e uma última para as 

redes de águas residuais e pluviais. No topo destas folhas existe um botão que quando pressionado 

mostra uma janela com as regras a utilizar na atribuição das ponderações (Figura 41 e 42). 

 

 

Figura 41: Botão Regras no topo das folhas “PONDERAÇÃO” 
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Figura 42: Janela de ajuda com as regras para atribuir poderações 

 

É utilizando as folhas “PONDERAÇÃO” que são atribuídas as ponderações às anomalias detetadas e 

registadas na folha “VISTORIA”. Esta folha encontra-se já parcialmente preenchida e só é permitida a 

introdução das ponderações (Figura 43). 

 

 

Figura 43: Folha “PONDERAÇÃO-ÁGUA” (extrato) 
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5.4.7.3. FOLHA “CÁLCULO” 

Concluído o preenchimento das folhas “VISTORIA” e “PONDERAÇÃO” os cálculos estão concluídos 

e poderão ser consultados na folha “CÁLCULO”. É apresentado para cada rede os valores do total de 

pontuações, do total de pontuações, do total de pontuações ponderadas e o IA, sendo também 

apresentados o IAG, o NC, o EC e a ED (Figura 44). 

 

 

Figura 44: Folha “CÁLCULO”, com um exemplo 

 

5.4.7.4. FOLHA “JUSTIFICAÇÃO” 

Seguindo a ordem proposta para o preenchimento da FC_MAECRF deverá de seguida ser preenchida a 

folha “JUSTIFICAÇÃO”, que é acionada com o botão “Justificação e Evidências”. 

Esta folha tem como finalidade inserir as evidências das anomalias mais significativas e que levaram á 

atribuição dos níveis de gravidade de anomalias. O utilizador indica para cada rede quais os motivos da 

atribuição do nível de gravidade das anomalias e suporta com a inserção de um registo fotográfico. Tem 

a opção de inserir mais do que uma imagem simultaneamente dispondo para tal de um botão “Introdução 

simultânea de todas as fotos”. Há a opção de substituir imagens já inseridas ou de as eliminar. No final 

o utilizador tem um campo disponível para observações (Figura 45 e 46). 
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Figura 45: Justificação das anomalias 

 

Figura 46: Observações da justificação de anomalias 
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6 

CASOS DE ESTUDO 

 

 

6.1. INTRODUÇÃO 

Para aplicação prática da metodologia proposta de análise e caraterização de redes de transporte de 

fluidos escolheu-se, como casos de exemplificação, o agrupamento de escolas Professor Óscar Lopes 

que é composto pelas EB Prof. Óscar Lopes e pela BE Estádio do Mar. 

O agrupamento de escolas Professor Óscar Lopes tem como patrono o crítico literário e professor 

catedrático, Óscar Lopes, e localiza-se no concelho de Matosinhos, distrito do Porto. É constituído por 

duas unidades orgânicas: a Escola Básica Estádio do Mar, a Escola Básica Professor Óscar Lopes que é 

a escola-sede do Agrupamento. Trata-se de uma unidade organizacional que oferece as valências da 

Educação Pré-Escolar, do 1º Ciclo, do 2º Ciclo e do 3º Ciclos do Ensino Básico e o Ensino articulado 

da Dança, às quais se associam atividades de enriquecimento curricular [22]. 

A EB Prof. Óscar Lopes foi inaugurada em 1997 e a EB Estádio do Mar, mais recente, foi concluída em 

2016. Com a opção por este agrupamento integram-se na análise a efetuar um edifício já antigo, que não 

dispõe de todas as redes de transporte de fluidos e um outro de construção muito recente, integrando 

todos os tipos de redes. 
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Figura 47: Agrupamento de escolas Professor Óscar Lopes 

 

6.1.1. ESCOLA BÁSICA PROFESSOR ÓSCAR LOPES 

A Escola Básica Prof. Óscar Lopes é uma escola do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. Pertence ao 

agrupamento de escolas Prof. Óscar Lopes e fica situada na Rua Dr. António Teixeira de Melo, na União 

de Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira, Matosinhos. A escola é composta por um edifício 

principal, que se desenvolve em 2 pisos (Figura 48 e Figura 49), e um pavilhão desportivo localizado a 

norte (Figura 50). 

A construção da EB Prof. Óscar Lopes terminou em 1997 enquanto que a construção do pavilhão 

desportivo é posterior e concluída em 2005. 
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Figura 48: Escola Prof. Óscar Lopes – Edifício principal - Piso 0 
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Figura 49: Escola Prof. Óscar Lopes – Edifício principal - Piso 1 
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Figura 50: Escola Prof. Óscar Lopes – Pavilhão desportivo - Levantamento 

 

A EB Prof. Óscar Lopes possui redes de água fria, de água quente, de incêndio, de águas residuais e de 

águas pluviais. O abastecimento de água é feito diretamente da rede pública, possuído dois contadores 

de água um que serve a rede do edifício principal e outro que serve a rede do pavilhão desportivo (Figura 

51 e Figura 52). A rede de incêndio encontra-se ligada diretamente à rede pública, não havendo contador 

específico. 
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Figura 51: Contador de abastecimento de água da EB Prof Óscar Lopes (rede principal) 

 

 

Figura 52: Contador de abastecimento de água da EB Prof Óscar Lopes (Pavilhão desportivo) 
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As redes de drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais descarregam nas respetivas redes 

públicas através das caixas de ramal de ligação localizadas no passeio. 

A escola não possui sistema de AVAC. 

A produção de calor para a rede de água quente do edifício da escola é assegurada por um esquentador 

da marca “VULCANO” modelo “Sensor compacto WTD AME” com potência calorífica nominal de 

24 kW e por cinco termoacumuladores elétricos. 

No edifício principal da escola não existe uma rede de água quente geral. Pontualmente, em locais com 

necessidade de água quente encontram-se instalados termoacumuladores que asseguram a produção de 

calor. A rede de água quente da cozinha é servida pelo esquentador. 

O sistema de produção de calor que serve a rede de água quente do pavilhão desportivo é assegurada 

por uma caldeira da marca “ROCA” modelo “G100” com potência calorífica nominal de 44 kW. 

A rede de água quente do pavilhão desportivo tem o seu início na central técnica, só possui um circuito 

de ida. Na central técnica estão instalados, a caldeira, um depósito da rede de água quente, grupos de 

bombagem e restantes elementos da rede hidráulica. 

A vistoria para aplicação do MAECRF foi efetuada no dia 28 de dezembro de 2020 e decorreu entre as 

14:30 horas e as 16:30 horas. 

Foram vistoriados todos os compartimentos do edifício principal e pavilhão desportivo onde existem 

rede de transporte de fluidos. 

A vistoria começou nos pontos de ligação das redes de água fria, águas residuais e pluviais às respetivas 

redes públicas, tendo-se verificado apenas anomalia ligeiras nas caixas dos contadores de água. 

Seguiu-se o interior do edifício da escola com a vistoria à cozinha, salas de aula com equipamentos 

terminais de água quente e fria, casas de banho, bar, refeitório e corredores. Foram ainda vistoriados os 

equipamentos da rede de incêndio localizados nos corredores. Verificou-se que existem algumas 

anomalias principais: 

i. Fuga de água no termoacumulador do bar; 

ii. Chuveiro removido num WC; 

iii. Válvulas de corte a equipamentos inacessíveis. 

 

Seguiu-se vistoria à central técnica do pavilhão gimnodesportivo não se tendo verificado quaisquer 

anomalias. No interior do pavilhão gimnodesportivo detetou-se a existência de uma anomalia muito 

grave que consiste na rotura da caleira de drenagem da cobertura e nos tubos de queda da mesma 

originando inundações frequentes sempre que chove com intensidade média. 

 

Concluída a vistoria e a recolha de informação o processo de determinação do estado de conservação 

das redes de transporte de fluidos prosseguiu com o preenchimento da FC_MAECRF. 

Iniciou-se o preenchimento da FC_MAECRF através da folha “VISTORIA” com a inserção da foto 

ilustrativa da fachada do edifício, designação, morada, data e horas de início e fim da vistoria e ainda o 

nome do técnico que a efetuou (Figura 53). 
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Figura 53: Identificação do edifício, data e hora da vistoria e nome do técnico avaliador 

 

No exterior do edifício foram atribuídos os níveis de gravidade das anomalias, com recurso à consulta 

das FCA. Destacam-se no exterior as anomalias com nível de gravidade “médias” referentes à falta de 

tampas nas bocas de incêndio da rede de incêndio e caixas da rede de águas pluviais parcialmente 

obstruídas. 

 

 

Figura 54: Deteção de anomalias no exterior do edifício 

 

No interior do edifício as anomalias que se destacam pelo nível de gravidade “médias” e muito graves” 

atribuído são a fuga de água no termoacumulador da rede de água quente e a rotura da caleira e tubos 

de queda da drenagem de águas pluviais do pavilhão desportivo. 

 

 

Figura 55: Deteção de anomalias no interior do edifício 

 

De seguida foram atribuídas as ponderações às diferentes redes. 
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Figura 56: Ponderações atribuídas à rede de água quente no exterior 

 

 

Figura 57: Ponderações atribuídas às redes de água fria e quente no interior 

 

Definidas as ponderações é calculado o IA e que resulta do quociente entre o total de pontuações 

ponderadas e o total de ponderações. 

O IAG obtido através da média dos IA foi de 2,59 ao qual corresponde o nível de conservação “C” e o 

estado de conservação “MÉDIO”. 

 

 

Figura 58: Cálculos para a EB Prof. Óscar Lopes 

 

Foi de seguida preenchida a folha “JUSTIFICAÇÃO” com a descrição das anomalias mais significativas 

acompanhadas de foto ilustrativa e as quais conduziram à determinação do estado de conservação e 

ainda o campo de observações. 
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Figura 59: Justificação das anomalias mais significativas 

 

Todos os dados introduzidos na FC_MAECRF são compilados e é gerado o relatório de avaliação nos 

formatos “Microsoft Word (365)” e PDF, que se apresenta em anexo, do mencionado relatório faz parte 

a etiqueta de desempenho. 
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Figura 60: Etiqueta de desempenho para a EB Prof. Óscar Lopes 

 

A classificação da EB Prof. Óscar Lopes quanto ao estado de conservação das redes de transporte de 

fluidos é de “MÉDIO”. Foram encontradas anomalias com nível de gravidade “graves” e “muito 

graves”, cuja reparação deverá ocorrer em curto espaço de tempo. 

Como o estado de conservação obtido foi “MÉDIO” a próxima vistoria ao edifício deverá ocorrer antes 

de decorridos seis meses sobre a presente, ou seja, antes do dia 28 de maio de 2021. 

Deverá ser reparada com urgência a fuga de água no termoacumulador da rede de água quente. 

Deverá ser reparada com urgência a rede de drenagem da cobertura do pavilhão gimnodesportivo. 

Todas as intervenções deverão ocorrer antes do dia 28 de maio de 2021. 
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6.1.2. ESCOLA BÁSICA DO ESTÁDIO DO MAR 

A Escola Básica Estádio do Mar é uma escola do 1.º ciclo do ensino básico e jardim de infância. Pertence 

ao agrupamento de escolas Prof. Óscar Lopes e fica situada na Rua do Bombeiro Voluntário, na União 

de freguesias de Senhora da Hora e São Mamede de Infesta, Matosinhos. O edifício é de construção 

recente (inaugurado em 2016) e desenvolve-se em apenas um piso (Figura 61). 

 

 

Figura 61: Escola EB Estádio do Mar – Piso 0 

 



METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE ANOMALIAS DE REDES PREDIAIS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

Aplicação às escolas do Concelho de Matosinhos 

 

79 

A EB Estádio do Mar possui todas as redes de transporte de fluidos que são estudadas nesta dissertação, 

rede de água fria, água quente, incêndio, hidráulica da AVAC, aeráulica de AVAC, águas residuais e 

águas pluviais. O abastecimento de água é feito diretamente da rede pública, possuído dois contadores 

de água um dedicado exclusivamente à rede de combate a incêndio e o outro para os restantes usos 

(Figura 62). 

 

 

Figura 62: Contadores de abastecimento de água da EB Estádio do Mar 

 

As redes de drenagem de águas residuais e drenagem de águas pluviais descarregam nas respetivas redes 

públicas através das caixas de ramal de ligação localizadas no passeio. 
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A escola possui um sistema de aquecimento através de sistema a água (hidráulico) com unidades 

terminais tipo radiadores. A produção de calor é assegurada por uma caldeira de chão da marca 

“ADISA” modelo “ADI LT200” com potência calorífica nominal de 190 kW. 

A rede de água quente tem o seu início na central técnica, possui um circuito de ida e outro de retorno, 

a produção de calor é feita através de um sistema solar térmico que tem como apoio a caldeira comum 

à rede de aquecimento e já descrita no paragrafo anterior. Esta rede não serve a totalidade do edifício 

existindo algumas zonas que só possuem rede de água fria. 

Na central técnica estão instalados, a caldeira, um depósito de acumulação da rede de água quente, 

grupos de bombagem da rede de aquecimento e restantes elementos das redes hidráulicas e ainda a 

gestão técnica centralizada. 

 

 

Figura 63: Esquema de princípio da rede de AQS - Central técnica 

 

No esquema de princípio da rede hidráulica de água quente sanitária verifica-se que não se encontra 

representado o circuito de retorno, este facto provavelmente estará na origem da inexistência da bomba 

circuladora. 

 

 

Figura 64: Esquema de princípio da rede hidráulica de AVAC - Central técnica 
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A rede aeráulica de AVAC tem como objetivo a insuflação dos caudais de ar novo nos espaços. Tem 

início nas UTAN e UTA, é constituída por uma rede de condutas e termina nos equipamentos terminais 

tipo difusores. Interligada com a rede aeráulica está a rede hidráulica de AVAC com o objetivo de fazer 

um aquecimento do ar proveniente do exterior para poder ser insuflado nos espaços a uma temperatura 

adequada. 

A vistoria para aplicação do MAECRF foi efetuada no dia 23 de dezembro de 2020 e decorreu entre as 

10:30 horas e as 12:30 horas. 

Foram vistoriados todos os compartimentos do edifício onde existem rede de transporte de fluidos, 

incluindo a cobertura onde estão localizadas as UTA, UTAN e coletores solares e central técnica. 

A vistoria começou nos pontos de ligação das redes de água fria, águas residuais e pluviais às respetivas 

redes públicas, não se tendo verificado nenhuma anomalia nestas. 

 

Seguiu-se vistoria à central técnica e nesta verificou-se que: 

i. Não existe proteção mecânica nas tubagens, facto que provoca a degradação precoce do mesmo; 

ii. Parte das tubagens não possui isolamento térmico. Além de antirregulamentar segundo a 

Portaria n.º 17-A/2016, de 4 de fevereiro este facto acarreta um aumento no consumo de energia 

final pois há perda de calor adicional através destes elementos não isolados; 

iii. Não se encontra instalada a bomba do circuito de retorno de água quente; 

iv. A central técnica não comunica corretamente com as UTA e UTAN, não sendo possível o 

controlo do sistema. 

 

Dado que esta escola é de construção recente foi possível consultar o processo de construção. Não é 

obrigatório para a aplicação do MAECRF a consulta a dados de projeto, ou telas finais, mas se as 

mesmas estiverem disponíveis poderão ser um elemento complementar de análise. Constata-se que no 

projeto de abastecimento de água quente está prevista a instalação de circuito de retorno e que se 

encontra representada a bomba circuladora: 
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Figura 65: Esquema da rede de AQS na central técnica 

 

A vistoria continuou no exterior do edifício, na cobertura, onde foram vistoriadas as redes de AVAC e 

ainda os coletores solares. Verificou-se a existência de: 

i. Componentes com corrosão nas redes de AVAC; 

ii. Falta de isolamento térmico nas redes de AVAC; 

iii. Falta de proteção mecânica nas redes de AVAC. 

 

 

Figura 66: Exemplo de UTAN na cobertura 
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Seguiu-se o interior do edifício com a vistoria à cozinha, salas de aula com equipamentos terminais de 

AVAC e água quente e fria, casas de banho, cozinha, refeitório e corredores. Foram ainda vistoriados 

os equipamentos da rede de incêndio localizados nos corredores. Verificou-se que existem algumas 

anomalias: 

iv. Fuga de água na rede hidráulica de AVAC; 

v. Compartimentos sem água quente; 

vi. Válvulas de corte a equipamentos inacessíveis. 

 

Concluída a vistoria e a recolha de informação o processo de determinação do estado de conservação 

das redes de transporte de fluidos prosseguiu com o preenchimento da FC_MAECRF. 

Iniciou-se o preenchimento da FC_MAECRF pela folha “VISTORIA” com a inserção da foto ilustrativa 

da fachada do edifício, designação, morada, data e horas de início e fim da vistoria e nome do técnico 

que a efetuou. 

 

 

Figura 67: Identificação e data da vistoria 

 

No exterior do edifício foram atribuídos os níveis de gravidade das anomalias, com recurso à consulta 

das FCA. Destacam-se no exterior as anomalias com nível de gravidade “graves” e “muito graves” 

referentes à inexistência da bomba circuladora de AQS e à falta de isolamento térmico e proteção 

mecânica nas redes de AVAC. De referir que a rede de retorno existe, mas não funciona devidamente 

devido a não se encontrar instalada a respetiva bomba circuladora. 
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Figura 68: Deteção de anomalias no exterior do edifício 

 

No interior do edifício as anomalias que se destacam pelo nível de gravidade “graves” e muito graves” 

atribuído são a fuga de água na rede hidráulica de AVAC e a falta de água quente em parte dos WC. 

 

 

Figura 69: Deteção de anomalias no interior do edifício 

 

De seguida foram atribuídas as ponderações às diferentes redes. 

 

 

Figura 70: Ponderações atribuídas à rede de água quente no exterior 

 

 

Figura 71: Ponderações atribuídas às redes de água fria e quente no interior 
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Definidas as ponderações é calculado o IA e que resulta do quociente entre o total de pontuações 

ponderadas e o total de ponderações. 

O IAG obtido através da média dos IA foi de 2,74 ao qual corresponde o nível de conservação “C” e o 

estado de conservação “MÉDIO”. 

 

 

Figura 72: Cálculos para a EB Estádio do Mar 

 

Foi de seguida preenchida a folha “JUSTIFICAÇÃO” com a descrição das anomalias mais significativas 

acompanhadas de foto ilustrativa e as quais conduziram à determinação do estado de conservação e 

ainda o campo de observações. 
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Figura 73: Justificação das anomalias mais significativas 

 

Todos os dados introduzidos na FC_MAECRF são compilados e é gerado o relatório de avaliação nos 

formatos “Microsoft Word (365)” e PDF, que se apresenta em anexo, do mencionado relatório faz parte 

a etiqueta de desempenho. 
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Figura 74: Etiqueta de desempenho para a EB Estádio do Mar 

 

A EB Estádio do Mar obteve a classificação quanto ao estado de conservação de “MÉDIO”. Foram 

encontradas anomalias com nível de gravidade “graves” e “muito graves”, cuja reparação deverá ocorrer 

em curto espaço de tempo. 

Como o estado de conservação obtido foi “MÉDIO” a próxima vistoria ao edifício deverá ocorrer antes 

de decorridos seis meses sobre a presente, ou seja antes do dia 23 de maio de 2021. 

Deverá ser reparada com urgência a fuga de água na rede hidráulica de AVAC. 

Deverá ser instalada a bomba circuladora no circuito de retorno da água quente. 

Deverá ser instalado o isolamento térmico e a proteção mecânica em falta nos elementos da rede 

hidráulica instalados na central técnica. 

Deverá ser substituído o isolamento térmico degradado nos elementos da rede hidráulica de AVAC 

instalados na cobertura e deverão os mesmos ser protegidos mecanicamente. 

Deverá ser instalado o isolamento térmico e a proteção mecânica em falta nas condutas da rede aeráulica 

de AVAC instaladas na cobertura. 

Todas as intervenções deverão ocorrer antes do dia 23 de maio de 2021. 
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7 

CONCLUSÃO 

 

 

A presente dissertação permitiu o estudo aprofundado da caraterização e exploração de redes de 

transporte de fluidos em instalações escolares afetas ao Município de Matosinhos. Foi possível 

identificar e caraterizar as redes, os grandes problemas que a sua exploração acarreta e as avarias mais 

frequentes. 

Referiu-se a importância do estudo das anomalias em redes prediais de transporte de fluidos. As causas 

das anomalias são infinitas, tendo as mais frequentes origem em erros de conceção, materiais e 

componentes de fraca qualidade, erros de execução, falta de manutenção e deficiente utilização pelos 

ocupantes do edifício. 

O estado de conservação das redes de transporte de fluidos deverá ser uma preocupação que deve estar 

presente em todas as etapas da utilização do edifício. 

Existe a necessidade de desenvolver uma metodologia que permita, de forma isenta e suportada 

tecnicamente, avaliar o estado de conservação das redes permitindo e suportando a tomada de decisão 

sobre intervenções. Também a proposta de uma etiqueta do estado de conservação permite demostrar a 

todos os intervenientes, de uma forma gráfica e, portanto, facilmente inteligível qual o atual estado das 

redes. 

Os casos de estudo de aplicação do MAECRF, apresentados no Capítulo 6 permitiram concluir que é 

viável a sua utilização, conseguindo cumprir os seus objetivos de demonstração do estado de 

conservação das redes através do índice de anomalias. Identificados os problemas será possível a sua 

resolução no imediato dos mais urgentes e a médio prazo dos restantes. 

O trabalho agora concluído representa uma pequena amostra das inúmeras possibilidades de aplicação 

do MAECRF. Importante será continuar o desenvolvimento deste tema, pois este apresenta grande 

interesse para o gestor dos edifícios, mais concretamente das redes de transporte de fluidos prediais e 

para o proprietário. 

Foram caraterizados os edifícios e as respetivas redes de transporte de fluidos, inventariados os 

problemas existentes e avaliados os riscos inerentes pelo que quanto a estes aspetos o objetivo proposto 

para esta dissertação foi atingido. Existe, no entanto, a necessidade de realização de mais estudos de 

aplicação da metodologia MAECRF, alargando o universo a todos os edifícios do Município de 

Matosinhos e também a outros edifícios públicos ou privados. O alargar do número de edifícios 

avaliados permitirá obter dados que possibilitem o refinar e validar dos critérios e ainda incluir na 
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metodologia ações de reabilitação ou de manutenção que minimizem ou resolvam as anomalias 

detetadas. 

Também é possível evoluir a ferramenta desenvolvida FC_MAECRF, integrando-a em dispositivos 

móveis, tais como “smartphone” e “tablet” que poderão agilizar o processo de vistoria.  
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A.1 CASO DE ESTUDO 1 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS 

REDES DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

 

 

 

 

Relatório de Avaliação do Estado de 

Conservação de Redes Prediais de 

Transporte de Fluidos 

 

 

realizada no âmbito de aplicação do Método de Avaliação do Estado de 

Conservação de Redes de Fluidos (MAECRF) 

 

 

31-12-2020  
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Relatório de Avaliação do Estado de Conservação de Redes Prediais 

de Transporte de Fluidos 

 

1. Introdução 

O presente relatório visa sintetizar o trabalho de peritagem realizado, no âmbito do MAECRF, 

para avaliação do estado de conservação de redes de transporte de fluidos. 

A avaliação realizada teve por base a metodologia definida pelo MAECRF. 

Este relatório é assim parte integrante do processo de avaliação do edifício em análise e a 

sua existência constitui uma condição necessária à obtenção do estado de conservação.  

São também parte integrante do processo de avaliação todos os elementos recolhidos durante 

a vistoria como por exemplo o relatório fotográfico. 

 

2. Identificação do Edifício 

Designação: EB Professor Óscar Lopes 

Morada: Rua Dr. António Teixeira de Melo 

Foto da fachada:  

 

3. Data da vistoria 

A vistoria ao edifício por parte do técnico ocorreu no dia 28-12-2020 entre as 14:30 horas e 

as 16:30 horas. 
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4. Cálculos 

 

Total de 

Pontuações 

Total de 

Ponderações 

Total de 

Pontuações 

Ponderadas 

IA 

Água fria 11 22 22 1,00 

Água quente 8 9 26 2,89 

Hidráulica AVAC 0 0 0 0,00 

Aeráulica AVAC 0 0 0 0,00 

Incêndio 5 4 11 2,75 

Residuais 6 3 6 2,00 

Pluviais 8 12 52 4,33 

 

5. Cálculo do Índice de Anomalias 

  

Índice de Anomalias 

Global 
2,59 

  
Nível de conservação C 

  
Estado de conservação MÉDIO 
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6. Etiqueta de desempenho 

 

  

E

D

C

B

A C2,59

MÉDIO
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7. Justificação das anomalias mais significativas 

 

Rede: Pluviais 

Descrição: Infiltração muito grave no pavilhão gimnodesportivo motivado por rotura 

da caleira de drenagem da cobertura e/ou tubos de queda com fugas 

Foto Ilustrativa: 

 

Rede: Incêndio 

Descrição: Falta de tampas em bocas de incêndio podendo originar acionamento 

acidental das mesmas 

Foto Ilustrativa: 
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Rede: Pluviais 

Descrição: Caixas de recolha parcialmente obstruidas podendo originar inundação 

Foto Ilustrativa: 

 

Rede: Água quente 

Descrição: Fuga de água no termoacumulador que serve o bar 

Foto Ilustrativa: 

 

Rede: Água quente 

Descrição: Chuveiro removido num WC  

Foto Ilustrativa: 
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8. Observações 

O estado de conservação das redes de transporte de fluidos deste edifício é 

considerado "MÉDIO" e existem algumas anomalias que deverão ser reparadas com 

urgência nomeadamente o sistema de drenagem da cobertura do pavilhão 

gimnodesportivo. Esta anomalia provoca a interrupção das atividades desenvolvidas 

em períodos de chuvadas de maior intensidade. 
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A.2 CASO DE ESTUDO 2 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS 

REDES DE TRANSPORTE DE FLUIDOS 

 

 

 

 

Relatório de Avaliação do Estado de 

Conservação de Redes Prediais de 

Transporte de Fluidos 

 

 

realizada no âmbito de aplicação do Método de Avaliação do Estado de 

Conservação de Redes de Fluidos (MAECRF) 

 

31-12-2020 
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Relatório de Avaliação do Estado de Conservação de Redes Prediais 

de Transporte de Fluidos 

 

1. Introdução 

O presente relatório visa sintetizar o trabalho de peritagem realizado, no âmbito do MAECRF, 

para avaliação do estado de conservação de redes de transporte de fluidos. 

A avaliação realizada teve por base a metodologia definida pelo MAECRF. 

Este relatório é assim parte integrante do processo de avaliação do edifício em análise e a 

sua existência constitui uma condição necessária à obtenção do estado de conservação.  

São também parte integrante do processo de avaliação todos os elementos recolhidos durante 

a vistoria como por exemplo o relatório fotográfico. 

 

2. Identificação do Edifício 

Designação: EB Estádio do Mar 

Morada: Rua do Bombeiro Voluntário 

Foto da fachada:  

 

3. Data da vistoria 

A vistoria ao edifício por parte do técnico ocorreu no dia 23-12-2020 entre as 10:30 horas e 

as 12:30 horas. 
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4. Cálculos 

 

Total de 

Pontuações 

Total de 

Ponderações 

Total de 

Pontuações 

Ponderadas 

IA 

Água fria 4 4 4 1,00 

Água quente 22 26 108 4,15 

Hidráulica AVAC 27 33 148 4,48 

Aeráulica AVAC 11 12 55 4,58 

Incêndio 1 1 1 1,00 

Residuais 2 1 2 2,00 

Pluviais 2 1 2 2,00 

 

5. Cálculo do Índice de Anomalias 

  

Índice de Anomalias 

Global 
2,74 

  
Nível de conservação C 

  
Estado de conservação MÉDIO 
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6. Etiqueta de desempenho 

 

  

E

D

C

B

A C2,74

MÉDIO
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7. Justificação das anomalias mais significativas 

 

Rede: Hidráulica AVAC 

Descrição: Fuga de água na rede hidráulica de AVAC, que inviabiliza o 

funcionamento das baterias de aquecimento das UTA. 

Foto Ilustrativa: 

 

Rede: Hidráulica AVAC 

Descrição: Corrosão de equipamentos de medição, ausência de isolamento térmico 

e de proteção mecânica da rede hidráulica de AVAC existente na cobertura e que 

alimenta as UTA. 

Foto Ilustrativa: 
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Rede: Água quente 

Descrição: Corrosão na tubagem e acessórios, isolamento térmico deteriorado e 

partes da rede sem isolamento térmico e sem proteção mecânica. 

Foto Ilustrativa: 

 

Rede: Hidráulica AVAC 

Descrição: Isolamento térmico deteriorado e ausência de proteção mecânica. 

Foto Ilustrativa: 

 

Rede: Aeráulica AVAC 

Descrição: Inexistência de isolamento térmico e de proteção mecânica na rede 

aeráulica de AVAC. 

Foto Ilustrativa: 
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Rede: Água quente 

Descrição: Inexistência parcial da rede de água quente. 

Foto Ilustrativa: 

 

 

 

8. Observações 

O estado de conservação das redes de transporte de fluidos deste edifício é 

considerado "MÉDIO" e existem algumas anomalias que deverão ser reparadas com 

urgência nomeadamente a fuga de água na rede hidráulica de AVAC pois pode 

inviabilizar a introdução de ar novo nos espaços quando a temperatura exterior for 

muito baixa (Inverno) e a instalação da bomba circuladora na rede de água quente. 

 


