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RESUMO
O actual panorama da construção civil Portuguesa começa a atribuir às operações de reabilitação a
importância já existente em vários países Europeus. Um recente projecto de investigação, ainda em
desenvolvimento, apoiado pela Ordem dos Engenheiros – MQE: Metodologia de Qualificação de
Edifícios - tem o seu enfoque nos edifícios novos, embora a sua organização pretenda possibilitar a
aplicação a operações de reabilitação.
O objectivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de uma primeira abordagem ao modelo para
edifícios a reabilitar, utilizando como inspiração as diversas metodologias existentes em França,
dentro do sistema de qualificação implementado pela Qualitel/Cerqual.
Nesta primeira fase será desenvolvido um método de avaliação do estado de conservação dos
edifícios, baseado, principalmente, nos métodos “Bilan Patrimoine Habitat”, Método de Avaliação do
Estado de Conservação de Imóveis – MAEC e Método de Avaliação da Qualidade de Projectos de
Edifícios de Habitação – MCFEUP.
O Método de Avaliação de Qualidade de Edifícios Aplicado à Reabilitação propõe um conjunto de
procedimentos, definidos a partir de uma hierarquia lógica de objectivos a cumprir, que permitirá
estabelecer uma distinção de nível qualitativo entre diversas soluções apresentadas com base na
verificação concreta de determinadas circunstâncias. O resultado final é apresentado sob a forma de
um Perfil de Qualidade. Este perfil fornece informações que poderão servir de base aos projectos de
reabilitação, auxiliando, assim, na determinação das intervenções posteriores necessárias.
O trabalho encontra-se dividido em 9 Capítulos, consistindo o primeiro numa introdução ao tema e o
segundo ao resultado do levantamento do estado da arte, bem como a apresentação dos métodos
utilizados. O terceiro capítulo destina-se à explicação de toda a metodologia desenvolvida, assim
como da estratégia definida. Os capítulos seguintes compreendem a sua apresentação segundo a
Hierarquia de Critérios de Avaliação. No último capítulo tecem-se algumas considerações finais
acerca do trabalho desenvolvido.
Pretende-se, futuramente, desenvolver uma aplicação informática onde se testam os conceitos
desenvolvidos ao longo da metodologia, verificando-se os seus erros e falhas, possibilitando
correcções, ajustando-a o mais possível à realidade.

PALAVRAS-CHAVE: qualidade, método, avaliação, reabilitação, edifícios.

iii

Metodologia de Qualificação de Edifícios – Aplicação a Operações de Reabilitação

ABSTRACT
The current picture of the Portuguese civil construction is now starting to give a higher importance to
the rehabilitation operations, already existing in several European countries. A recent research project,
still in development, supported by the Order of the Engineers – MQE: Methodology of Buildings
Classification – has its focus on new buildings although its organization wants to enable the
implementation of rehabilitation operations.
The aim of this work is the development of a first approach methodology proposal to the model of
buildings to restore. The several methodologies used in France within the qualification system
implemented by Qualitel/Cerqual will be used as a guide.
In this first phase it will be developed a method for assessing the state of conservation of buildings.
This methodology approach will primarily be based on the following methods: “Bilan Patrimoine
Habitat”, MAEC - Method for the Evaluation of the State of Conservation of Buildings and MCFEUP
- Method of Assessing Quality of Building Projects for Housing.
The Quality Assessing Method Applied to the Rehabilitation of Buildings proposes a set of
procedures, defined from a logical hierarchy of objectives to be achieved, which will allow
establishing a distinction of quality between different solutions presented based on the verification of
certain specific circumstances. The final result is presented in the form of a Quality Profile. This
profile provides information that could form the basis for rehabilitation projects, helping thus to
determine the subsequent action required.
The work is divided into 9 chapters, being the first one an introduction to the theme itself and the
second the State of the Art and the presentation of the methods used. The third chapter is devoted to
the full explanation of the developed methodology, as well as the defined strategy. The following five
sections include the integration of the present work in the Hierarchy of Evaluation Criteria. The last
chapter presents the final comments on the work.
It is intended to develop, in the future, a computer application which should test the concepts
developed throughout this methodology proposal. This informatics tool will allow some corrections by
detecting errors and faults, adjusting it as much as possible to the reality.

KEYWORDS: quality, method, evaluation, rehabilitation, buildings.
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1
INTRODUÇÃO

Adquirir um apartamento para habitar ou um edifício para reabilitar tornou-se um acto de grande
responsabilidade na vida quotidiana de todos nós. É uma decisão de grande importância cujas
consequências se arrastam inevitavelmente durante muitos anos.
Por outro lado, no que se refere ao domínio da Construção de Edifícios e Obras Públicas, tudo se passa
como se a experiência adquirida ficasse associada unicamente à respectiva operação de construção.
Tal situação está relacionada com o facto de cada operação de construção ser única no seu género,
visto que, uma obra nunca é feita duas vezes em condições totalmente iguais pois os projectos mudam,
os locais são necessariamente diferentes e as equipas de concepção e de execução não têm nunca a
mesma composição. Esta ausência de repetição conduz, paradoxalmente, à repetição de problemas que
poderiam, de alguma forma, ser evitados, prevenindo a descoberta constante dos mesmos problemas
ou patologias como se fossem uma ocorrência nova.
Hoje em dia, as normas internacionais ISO9000 constituem os referenciais de garantia de qualidade
que servem de base a muitos dos processos de certificação de uma empresa. No entanto, quando nos
referimos à qualificação do produto da construção civil, mais precisamente ao edifício, a satisfação das
normas internacionais não garante que as características finais do mesmo venham satisfazer as
exigências de desempenho e de qualidade.
Se, por um lado, os edifícios habitacionais novos têm necessidades comuns entre si que estão
identificadas, tipificadas e regulamentadas pelo Regulamento Geral da Edificações Urbanas [18], o
mesmo já não acontece com os edifícios que necessitam de obras de reabilitação e que não se
encontram classificados ou inseridos num plano de pormenor. Actualmente não existe legislação que
regule este tipo de intervenção, havendo por isso uma grande dificuldade em garantir e implementar
mecanismos de controlo de qualidade.
Por tal, surge a necessidade de criar uma metodologia que consiga, antecipadamente, verificar o estado
de conservação do imóvel ou do locado, de modo a servir de base para as estratégias de intervenções
que serão futuramente realizadas. Esta metodologia deverá permitir uma grande flexibilidade de
características para cobrir o maior número de necessidades possíveis, pois em grande parte dos casos,
em fase de avaliação não se sabe o destino que o espaço terá. Muitas vezes os edifícios têm perfil
habitacional que se pretende alterar, tanto ao nível de tipologia como de função. Assim, esta primeira
fase torna-se numa base de informação imprescindível para qualquer operação de reabilitação.
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1.1. OBJECTIVOS
O objectivo deste trabalho consiste na proposta de uma metodologia que permita a avaliação do estado
de conservação do edifício ou habitação para que, a partir desta, seja possível definir-se uma estratégia
de intervenção correcta.
Um Método de Avaliação de Qualidade de Edifícios Aplicado à Reabilitação será, assim, um conjunto
de procedimentos, definidos a partir de uma hierarquia lógica de objectivos a cumprir, que permitirá
estabelecer uma distinção de nível qualitativo entre diversas soluções apresentadas com base na
verificação concreta de determinadas circunstâncias.
Este método, embora baseado em outros já existentes em alguns países europeus, procurará adaptar-se
à situação do nosso país. A estrutura terá em conta o tipo e detalhe de informação habitualmente
necessária para a avaliação do estado de conservação do edifício e à execução posterior do projecto de
reabilitação, permitindo a introdução de condicionantes de novos regulamentos, documentos de
homologação ou especificações técnicas sem obrigar a reformulação completa.
Embora muitos dos aspectos essencialmente focados sejam comuns a todos os tipos de edifício, o
campo a que se pretende implementar este método corresponde aos edifícios de habitação. Assim
assumir-se-á em todo o texto que as referências a edifícios se aplicam a edifícios de habitação.
Na definição dos aspectos a avaliar ter-se-á em conta a necessidade de garantir uma fácil e
relativamente rápida aplicação prática, além de contemplar as situações que mais frequentemente estão
na origem do deficiente comportamento dos edifícios, seja em termos puramente construtivos, seja na
sua função de espaço habitável. Os critérios terão, principalmente, em conta a garantia de
habitabilidade em condições de higiene e segurança.

1.2. A REABILITAÇÃO EM PORTUGAL
O conceito de reabilitação desenvolveu-se largamente durante os últimos 50 anos, embora, em
Portugal, tenha tido mais impacto nas duas décadas mais recentes, em virtude de uma deterioração
acelerada das construções as quais praticamente não foram sujeitas a cuidados de manutenção durante
a maior parte da sua vida. A necessidade de reabilitação, em grande medida, ficou igualmente a deverse à evolução que sofreu o nível exigencial dos edifícios, muito particularmente os de habitação.
Também o desenvolvimento industrial, tanto pela concentração de população como pela alteração
ecológica, contribuiu decisivamente para o acelerar da degradação em termos globais.
Por outro lado, consultando os dados estatísticos disponibilizados on-line pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE) [48], verifica-se que, no período entre 1970 e 1995, existiu um fluxo de construção
bastante elevado no país. Este fluxo incidiu nos edifícios de habitação, comércio e serviços e também
nas obras públicas. Face ao excesso de procura durante este período, foi necessário recorrer a mão-deobra que não se encontrava qualificada e os projectos também não primaram pela qualidade; da
conjugação destes factores, resultou um parque edificado com uma profusão de anomalias, a que se
somaram as consequências de uma ausência generalizada de acções planeadas de manutenção e
reabilitação, como atrás referido.
Outro factor importante que motiva o incremento de acções de reabilitação tem a ver com o
crescimento urbano, principalmente dos grandes centros, e com a necessidade cultural de manter uma
certa identidade citadina. A preservação dos edifícios dos centros históricos da grande maioria das
cidades europeias tem vindo a mobilizar operações de reabilitação com grande escala.
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Para além disso, em Portugal, durante quase cinquenta anos as rendas das habitações dos grandes
centros estiveram congeladas, diminuindo o poder económico dos proprietários, impedindo a
implementação de processos de manutenção. Assim, além da flagrante injustiça social que se motivou,
contribuiu-se para a existência de um vasto parque habitacional degradado.
De acordo com o Plano Estratégico da Habitação, em Portugal existem cerca de 1,6 milhões de casas a
precisarem de pequenas e médias reparações e 326 mil muito degradadas ou a necessitarem de grandes
obras. [59]

1.3. DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE EDIFÍCIOS APLICADO A
OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO

Dentro do sector da construção, a actividade tende a deslocar-se, cada vez mais, da construção nova
para a manutenção e reabilitação das construções existentes, o que tem enormes vantagens para a
sociedade e para o país, em termos económicos, sociais, ambientais e culturais. Mas, ao contrário de
um edifício novo, em que basta conhecer as características do terreno onde se vai edificar, as
intervenções de manutenção ou reabilitação pressupõem um conhecimento, mais ou menos profundo,
das próprias construções existentes.
Essa necessidade de recolha de informação deu origem a um novo segmento de actividade, dentro do
sector da construção, que se ocupa do levantamento, caracterização de edifícios e estruturas correntes,
controlo de qualidade da sua construção ou das intervenções neles realizadas e diagnóstico das
anomalias por eles apresentadas.
Sendo assim, a necessidade de criar uma metodologia que auxilie o perito na avaliação do estado de
conservação do edifício era cada vez mais urgente. Embora já exista um método de avaliação do
estado de conservação elaborado pelo LNEC [12], o mesmo não consegue responder a todos os
aspectos que deverão ser analisados num edifício, além que a sua quantificação objectiva é um pouco
omissa. Por outro lado, este método não tem em conta as condicionantes iniciais, nomeadamente no
que respeita ao diagnóstico social e à classificação do edifício.
Como já foi referido anteriormente, com este trabalho pretende-se apresentar uma metodologia de
qualificação de edifícios aplicado à reabilitação com o objectivo de propor indicadores para a sua
avaliação, para apoiar as decisões dos elementos da equipa de avaliadores e na concepção de projectos
de reabilitação analisando de forma integrada as várias condicionantes que surgem, sendo uma base
importante para as etapas seguintes. Pretende-se, também, que a aplicação do método seja simples e
relativamente rápida, motivando a sua utilização e, desta forma, promover uma melhoria da qualidade
dos edifícios que pretendam ser reabilitados.

1.4. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
Abordando a problemática da reabilitação, o trabalho encontra-se dividido em três partes:
Parte 1 – Influência de um método de Avaliação de Qualidade de Edifícios Aplicado à Reabilitação,
em que serão analisadas algumas das referências bibliográficas mais recentes e justificada a escolha do
tema através de uma análise estatística, para além dos factores acima mencionados.
Parte 2 – Métodos de Avaliação da Qualidade de Edifícios Aplicado à Reabilitação, que apresentará
um método global de análise do estado de conservação adaptado à situação Portuguesa, tendo como
referência três modelos: QUALITEL, MAEC e MCFEUP.
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Parte 3 – Ponderação de Objectivos de Critérios de Avaliação, em que será apresentada a proposta do
método de avaliação desenvolvido.
A metodologia aqui proposta desenvolve-se nas seguintes etapas:
 Definição da estrutura do método de avaliação;
 Complexos de Objectivos e Objectivos Superiores a Analisar;
 Definição da estrutura das fichas de avaliação;
 Apresentação do perfil de qualidade.
A descrição de cada uma destas etapas encontra-se desenvolvida mais adiante.

1.5. CARACTERIZAÇÃO DO SECTOR DA CONSTRUÇÃO NO SEGMENTO DOS EDIFÍCIOS A
REABILITAR
De forma a reafirmar e a comprovar a essência dos objectivos deste trabalho, foi primeiramente
avaliado os dados estatísticos sobre as edificações em Portugal e que estão disponibilizados, on-line,
pelo Instituto Nacional de Estatística. Essa informação foi útil para determinar as necessidades
habitacionais actuais em Portugal. Conforme se verifica na análise estatística seguinte, as necessidades
habitacionais diminuem ao longo do tempo, devido ao envelhecimento da população e ao decréscimo
da natalidade no país.

Quadro 1 - População Residente em Portugal [48]
Pop Res 1991

Pop Res 2001

Var Pop 91-2001

Var Pop (%) 91-2001

9.867.147

10.356.117

488.970

4,90%

Quadro 2 - Número de Famílias em Portugal [48]
Famílias 1991

Famílias 2001

Var Famílias 91-2001

Var Famílias (%) 91-2001

3.147.403

3.650.757

503.354

15,99%

Quadro 3 - Número de Alojamentos Clássicos em Portugal [48]
Aloj Cl 1991

Aloj Cl 2001

Var Aloj CI 91-2001

Var Aloj Cl (%) 91-2001

4.165.498

5.019.425

853.927

20,50%

Quadro 4 - Número de Alojamentos Clássicos Vagos em Portugal [48]
Aloj Vagos 1991

Aloj Vagos 2001

Var Aloj Vag CI 91-2001

Índice Aloj Vag Cl 91-2001

858.093

1.214.701

356.608

0,42

Quadro 5 - Número de Alojamentos Clássicos Ocupados em Portugal [48]
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Aloj Cl Ocupado 1991

Aloj Cl Ocupado 2001

Var Aloj Cl Ocupado 912001

Var Aloj Cl Ocupado (%)
91-2001

3.307.405

3.804.724

497.319

15,04%
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Quadro 6 - Previsão da População em Portugal (2009) [48]
Previsão
1991

2001

2009

População Residente

9.867.147

10.356.117

10.747.000

Nº de Famílias

3.147.403

3.650.757

4.053.000

3,1

2,8

2,6

Dimensão das Famílias

Quadro 7 - Previsão do Número de Alojamentos em Portugal (2009) [48]
Aloj Clássico

Aloj Cl Vago

Aloj Cl Ocupado

5.704.500

1.499.900

4.204.600

Quadro 8 - Número de Excedentes em Portugal [48]
Excedentes 1991

Excedentes 2001

Previsão de
Excedentes em 2009

160.002

153.967

151.600

Após alguns cálculos elementares, verifica-se que a população tende a crescer mas, cada vez menos,
tornando-se numa população envelhecida, como já foi referido. O número de famílias sofre um ligeiro
aumento, mas a sua dimensão cada vez é menor, devido, obviamente, à baixa taxa de natalidade. Das
tabelas anteriores é possível extrair que existe uma previsão de excesso de alojamento em 2009.
Assim, cria-se a necessidade de tornar o “velho” em “novo”, não havendo carência de habitação nova,
mas sim de reabilitar aquilo que já existe.
Desta forma o processo de Reabilitação tem vindo cada vez mais a desenvolver um papel
preponderante na revitalização da sociedade.
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2
METODOLOGIAS EXISTENTES DE
QUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS

2.1. FRANÇA
Um exemplo da preocupação pela melhoria contínua da qualidade na construção é o caso francês,
onde diferentes metodologias de certificação ou qualificação da habitação foram desenvolvidas e
aplicadas por distintas organizações. Ao longo dos últimos anos, procurou-se fazer com que todo o
sistema que envolve o processo construtivo francês, quer ao nível de projecto quer ao nível da
execução, passasse por um controlo que assenta num conjunto de responsabilidades em que se faz
confiança, num corpo normativo e regulamentar completo e divulgado, numa estrutura legislativa no
domínio da qualidade e num aconselhamento contínuo por parte de especialistas que se dedicam ao
próprio processo de certificação.
O facto de os franceses terem desenvolvido uma metodologia de constante pesquisa e produção de
documentos normativos para a execução dos diferentes trabalhos, associado a um sistema organizado
de seguros, ajudaram a construção a evoluir e consolidar o reconhecimento da sua qualidade.
Na verdade, é de referir que foi o mundo da indústria que primeiramente se interessou pela qualidade.
Esta noção apareceu pela primeira vez nos E.U.A. em 1920 e tornou-se rapidamente um instrumento
de progresso e de competitividade nomeadamente aquando da 2ª Guerra Mundial, nos programas de
armamento. Seguidamente, o conceito de qualidade foi exportado para o Japão onde foi rapidamente
adoptado, apresentando a sua indústria resultados evidentes a partir de 1950.
Por sua vez, por volta de 1960, em França implementou-se métodos de auto-controlo da produção,
sobretudo para a construção de centrais nucleares da EDF (Electricidade de França). Em 1975, o
Ministério da Indústria criou o “Serviço da Qualidade dos Produtos Industriais” e o da
“Normalização”. Desde então, o desenvolvimento da qualidade tornou-se, de certa forma, um
privilégio das empresas industriais, cuja grande dimensão e modos de produção em série se mostraram
mais adaptados para a adopção de normas complexas e dispendiosas.
Foi necessário esperar pela lei Spinetta (de 4 de Janeiro de 1978) [60] e as novas disposições
regulamentares relativas aos Seguros da Construção em 1982 (Seguro decenal, características das
seguradoras, etc.) para ver aparecer os primeiros procedimentos de qualidade nos estaleiros de
construção de edifícios.
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A “Agência da Qualidade na Construção” (Agence pour la Qualité de la Construction), criada em
1982, ocupou-se primeiramente da promoção da qualidade junto de grandes empresas que foram
precursoras de determinados procedimentos. De facto, quando nos anos 90 surgiram as primeiras
certificações de empresas ISO 9000, estas não conseguiram cativar as pequenas estruturas artesanais,
as quais se viram posteriormente defendidas por entidades como o CAPEB (Confédération de
l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) e a QUALIBAT (Organismo Profissional de
Qualificação e Certificação da Construção de Edifícios).(ver figura 1)

SYCODÉS

SYCODACT

C2P

CPC

Certificação ou Qualificação

Entidade Certificadora,
Qualificadora ou ligada
à Qualidade Edifícios

Sistemas e Métodos de
avaliação

Comissão

Fig.1 – Esquema de relações entre Entidades Certificadoras ou Qualificadoras e respectivas certificações ou
qualificações e entre Entidades ligadas à Qualidade de Edifícios [58].

2.1.1. QUALITEL
2.1.1.1. Contexto Histórico

Como caso de sucesso pode-se citar a organização Qualitel que em 1974 implementou o método
QUALITEL tornando-se, na época, o único organismo certificador de habitações novas, reconhecido,
independente e acreditado pela COFRAC (Comité Français d’Accréditation).
Este organismo adoptou como missão promover e valorizar a qualidade da habitação em França e
caracteriza-se por possuir uma estrutura única que agrupa, no seu Conselho de Administração,
elementos participantes no processo construtivo, entre os quais se podem citar poderes públicos
8
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(Ministério da Habitação), os principais actores da construção (ADEME, AFAQ-AFNOR, ANAH,
CAPEB, CSTB, etc.) e associações de consumidores (AFOC, CGL, UNAF, etc.).
Desde a sua criação, a Qualitel tem vindo a actualizar e a reformular os seus referenciais de exigências
e procedimentos (que reúnem o conjunto de elementos de apreciação e modos de cálculo
considerados), sendo que a última versão do referido método data de 2005.
Sendo uma organização de competência e utilidade reconhecidas actualmente, o processo de
certificação Qualitel foi sendo desenvolvido e trabalhado ao longo dos últimos 30 anos, passando por
uma evolução que se estendeu a todo o sector da construção.
Perante o “boom” construtivo dos anos 70, a França passou a evidenciar uma preocupação com a
qualidade e, simultaneamente, o Estado foi adaptando a sua actuação, passando a assumir
progressivamente o papel de regulador. Assim, neste contexto, é criada em 1974 a Associação
QUALITEL, incumbida de desenvolver a marca que constituiria uma avaliação da qualidade de uma
habitação, ao nível de projecto. Entre os membros fundadores, figuraram seis das associações de
utilizadores que pertencem ao “Conseil Nationale de l’Habitat”. Em complemento, o Estado
desenvolveu também uma política de informação e defesa do consumidor, inspirada na lei Scrivener
de 1979 [61]. Neste mesmo período, ocorreu um desenvolvimento das operações de construção de
casas individuais, solução muito presente quer no sector social, quer no sector privado.
Atente-se a que apesar de a marca QUALITEL ter sido criada em 1986, apenas a 3 de Junho de 1994
ela é reconhecida pela lei. Esta lei, relativa à certificação de produtos e ao Código do Consumo, é
considerada uma certificação no âmbito da norma DIN EN 45011 [62].
Entre 1991 e 2000 verificou-se que o sector da construção passou a ser comandado, cada vez mais, por
ciclos económicos e pelos mecanismos de mercado. Nesta altura a certificação procurou integrar
preocupações que até à altura eram abordadas apenas de forma dispersa: o conforto acústico, o
desempenho energético e a acessibilidade de pessoas com dificuldades motoras.
Em 1997 assistiu-se à criação da CEQUABAT (Évaluation Qualité Bâtiment), um organismo
pertencente na totalidade à Qualitel, com o objectivo de intervir ao nível dos pesos e classificações dos
itens considerados na certificação Qualitel. Esta intervenção estendeu-se também à realização de
verificações “in situ” (auditorias, avaliação de dossiers, verificações e diagnósticos) no âmbito das
certificações.
Em 1999, foi criada a CEQUAMI, um organismo que embora pertencente em 50% à Qualitel, e nos
restantes 50% ao CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), é mandatado pela AFAQAFNOR para a entrega, gestão e desenvolvimento da marca de certificação NF Maison Individuelle. É
de salientar que a necessidade de criação desta marca se deveu à constatação de inúmeros abusos e
defeitos construtivos nos anos anteriores, em construções do tipo moradia, verificando-se, portanto, a
necessidade de elaboração de um instrumento reconhecido de controlo.
A marca NF Maison Individuelle visa ser uma certificação que toma em consideração todas as etapas
de projecto, desde a oferta comercial até ao serviço de pós-venda, certificando produtos e serviços de
moradias e tratando a verificação de diferentes domínios tais como a publicidade e informação sobre a
habitação, os contratos realizados, a concepção da casa, a preparação de estaleiro, a execução dos
trabalhos e, finalmente, a recepção e o serviço pós-venda.
A certificação NF Maison Individuelle passa por uma intervenção repartida por três etapas: a auditoria
da operação, a auditoria da sociedade e dos seus serviços e a verificação de uma moradia - modelo.
Desde a sua criação, já 12000 moradias foram certificadas e mais de 140 construtores são titulares do
direito de utilização da referida marca.
Para a atribuição da marca NF Maison Individuelle, foi criado um Comité de Aplicação cujos
membros constituintes são nomeados pelo director Geral da AFNOR. Os referidos membros dispõem
9
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de um mandato de 3 anos, renovável por recondução tácita e são agrupados em colégios
representativos de cada uma das partes envolvidas. Os membros do Colégio de Titulares são
elementos que possuem já o direito de utilização da marca NF Individuelle, ou elementos que se
comprometeram a cumprir as exigências da mesma.
Esta certificação, dada através da filial CEQUAMI, diz respeito a todas as habitações construídas
mediante um contrato de construção que esteja conforme a lei de 19/12/90 (ou seja, que aborde e trate
determinadas exigências ambientais e energéticas). Para tal, o construtor, contratado pelo dono do
terreno, compromete-se por toda a cadeia de realização/construção da habitação. As preocupações
ambientais de todo o processo (Démarche HQE: Haute Qualité Environnemental) foram integradas no
referencial de certificação em 2004, como aspecto opcional, sendo desde então uma preocupação
crescente e cada vez mais acentuada no panorama construtivo francês.
Em 2000 deu-se início ao que se considera ser o período actual, ao verificar-se que o sector da
habitação necessitava de se tornar um sector de preocupação prioritária, devido à aceleração da
degradação em habitações sociais, em residências de baixo valor de aluguer, assim como em
habitações antigas. Em todas se constatou estarem abaixo dos parâmetros de qualidade de então.
Em 2004, a Qualitel sentiu a necessidade de separar a sua actividade de certificação e distingui-la da
componente de avaliação, de interesse geral, criando assim, em Outubro, o organismo CERQUAL, do
qual é o único accionista.
Deste modo, a CERQUAL passou a ter a seu cargo as diferentes actividades de certificação seguintes:

 “QUALITEL” - dada pela associação Qualitel, e visando a certificação de operações de
construção de habitações novas colectivas ou individuais;
 “Habitat & Environnement” - criada em 2003 e que visa a certificação ambiental de
construções novas agrupadas;
 “NF Logement” - lançada em 2004 e mandatada pela AFAQ-AFNOR, que visa a
certificação de habitações novas e destinadas a venda em projecto.

Assim sendo, a CERQUAL ficou com a missão de elaboração de referenciais de certificação, com o
desenvolvimento da parte comercial da Qualitel, com a avaliação e realização de acções de formação e
com a divulgação de informação sobre os seus critérios exigenciais.

2.1.2. CERQUAL PATRIMOINE

Em Novembro de 2005, a Cerqual lançou as marcas de certificação “Patrimoine Habitat” (PH) e
“Patrimoine Habitat & Environnement” (PHE) destinadas às operações de reabilitação de edifícios,
nomeadamente imóveis e moradias agrupadas, com mais de dez anos.
A certificação “Patrimoine Habitat” (ou “Patrimoine Habitat & Environnement” se incluir uma
componente ambiental) subdivide-se em duas fases: a primeira consiste na elaboração de um relatório
técnico e documental apoiado em registos fotográficos, após vistoria do estado de conservação do
edifício – “Bilan Patrimonie Habitat” (BPH); a segunda fase trata da certificação do produto ligado a
um programa de reabilitação.
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Refira-se ainda que a marca “Patrimoine Habitat & Environnement” emite dois tipos de certificados: a
certificação patrimonial e a certificação ambiental. O seu referencial assenta em quatro domínios,
subdivididos num total de 4 temas (através de 11 rubricas), cobrindo assim todas as características do
edifício e tomando em consideração a opinião dos residentes. O conjunto de temas e rubricas
analisados ao longo de todo o processo de certificação são apresentados de seguida:

Quadro 9 – Temas e Rubricas analisadas no processo de certificação Qualitel.
Tema

Rubrica
1

Gestão da Operação

2

Limpeza e Qualidade do Estaleiro

3

Atitudes Verdes

4

Segurança dos Ocupantes

5

Qualidade Sanitária dos Alojamentos

6

Acessibilidade e Qualidade de Utilização

Qualidade dos Elementos Envolventes e das

7

Equipamentos e Conforto das Partes Comuns

Partes Comuns

8

Acabamentos e Cobertura

9

Equipamentos Técnicos das Habitações

10

Desempenho Energético

11

Conforto Acústico dos Alojamentos

Organização e Informação

Segurança e Saúde

Conforto e Desempenho das Habitações

Desta forma, a associação Qualitel conseguiu desenvolver e estender a sua acção para actividades
variadas no domínio da qualificação e certificação de onde se destaca, portanto:
 A elaboração e evolução de referenciais: para as marcas Qualitel, Habitat &
Environnement, NF Logement, Habitat Existant, etc.
 A emissão de certificados de qualidade: Certificados Qualitel, Habitat & Environnement,
NF Logement, etc.
 A informação do Grande Público, através da participação em Salões ou Exposições
Imobiliárias, publicação de artigos na Imprensa, difusão de documentos de informação,
organização de colóquios, etc.
 A formação de profissionais.
Todas estas etapas permitem evidenciar o longo caminho já traçado pelo sistema de certificação
francês, que não só aposta na qualificação da construção, mas também numa sectorização da própria
construção em função do tipo de edifício. Deste modo, o sistema pretende abarcar as especificidades
de cada construção, que influenciam de forma diferente a qualidade final do produto e as exigências
inicialmente traçadas pelos seus utilizadores.
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2.1.3. CERTIFICAÇÃO “HABITAT & ENVIRONNEMENT”
2.1.3.1. Contexto Histórico

O conceito de “desenvolvimento sustentado”, divulgado nos anos 80, aumentou as preocupações das
políticas locais e nacionais (Agendas 21) relativamente à luta contra as alterações climáticas e tornou o
domínio dos consumos energéticos do parque habitacional existente num assunto nacional. Assim
sendo, os profissionais da construção assumiram o compromisso de respeito e desenvolvimento da
qualidade utilizando a certificação de processos, produtos e serviços. A Directiva Europeia
2002/91/CE de 16 de Dezembro de 2002 relativa ao desempenho energético dos edifícios espelha este
tipo de preocupações.
Foi também neste contexto que surgiu a certificação “Habitat & Environnement” (cujo referencial
necessitou de dois anos para ser desenvolvido) e cujo objectivo consistiu na criação de um instrumento
de medida da qualidade ambiental das habitações. Esta certificação contribui para a difusão das opções
de qualidade ambiental junto dos Donos-de-Obra (através de uma abordagem pragmática de adesão
fácil) e para a sensibilização dos utilizadores/moradores da habitação no que concerne à problemática
do desenvolvimento sustentado, pois para além de referenciar as condições ambientais no exterior e
interior das habitações, ocupa-se do conforto e da saúde dos residentes, e do seu comportamento como
utilizadores. Os procedimentos desta certificação procuram analisar e observar as práticas relativas à
gestão ambiental, à sua organização e às soluções técnicas encontradas.
Esta certificação “Habitat & Environnement (H&E)” resulta de uma abordagem assente no referencial
da Qualitel e no contexto dos trâmites da associação HQE. Como resultado, o referencial H&E é
constituído por sete categorias ambientais que se agrupam em três temas. O primeiro tema refere-se à
organização da operação; o segundo tema aborda questões técnicas e de projecto, respeitantes a essa
mesma operação; finalmente, o terceiro tema trata questões de informação aos utentes do edifício, na
perspectiva de transmissão de conselhos acerca da melhor utilização da habitação e da adopção de
medidas ecológicas.

2.1.3.2. Metodologia

As sete categorias analisadas pela certificação “Habitat & Environnement” são as que se apresentam
de seguida:

Quadro 10 – Temas e Rubricas analisadas no processo de certificação PH e PHE.
Tema

Rubrica
1

Gestão Ambiental da Operação

2

Limpeza e Qualidade do Estaleiro

3

Energia e Redução do Efeito de Estufa

4

Sector Construtivo e Escolha de Materiais

5

Água

6

Conforto e Saúde

7

Atitudes Verdes

Organização

Técnico

Informação ao Utilizador
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O item da “Gestão Ambiental da Operação” ocupa-se das questões relativas aos compromissos e
políticas ambientais do dono-de-obra, da análise do local da obra e das suas expectativas, da
programação da construção e da planificação dos trabalhos e operações.
Por sua vez, o critério relativo à “Limpeza e qualidade do Estaleiro” avalia os cuidados do Dono-deObra quanto à triagem de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), à organização de estaleiro e
aos seus impactos ambientais. Relativamente a este critério é obrigatória a redacção e entrega de um
relatório por parte do construtor à CERQUAL, contendo os esforços e medidas ambientais colocadas
em prática, sendo que caso não seja entregue o referido relatório é retirada ao dono de obra a marca de
certificação.
O terceiro critério, “Energia e Redução do Efeito de Estufa” tem em consideração as questões
relacionadas com protecções solares (para térmica de verão), com consumos mínimos de energias
renováveis (para térmica de Inverno) e com o domínio/controlo dos consumos eléctricos,
nomeadamente na iluminação de espaços privados ou não privados, em equipamentos de ventilação e
em elevadores.
O quarto item da certificação “Habitat & Environnement”, “ Sector Construtivo e Escolha de
Materiais”, aborda a questão da durabilidade dos materiais constituintes das fachadas e coberturas, e a
escolha de materiais, tendo em conta a Norma NF P 01-010 [63]. Esta norma, relativa às
características ambientais e sanitárias dos produtos da construção, caracteriza todo o seu ciclo de vida
e processo de produção.
Por sua vez, o critério da “Água” analisa aspectos relacionados com a água quente sanitária, com as
instalações e tubagens e com as torneiras utilizadas. Neste item é notória uma preocupação especial
com a economia de água em autoclismos, na recuperação de águas pluviais, na produção de água
quente, etc.
O item “Conforto e Saúde” refere-se à acústica interior e exterior do edifício, ao conforto térmico de
Inverno e de Verão, à ventilação dos espaços e à triagem de lixos domésticos (locais de
armazenamento/depósito e triagem selectiva nas habitações).
Finalmente, o item dos “Atitudes Verdes” procura essencialmente sensibilizar os utilizadores para a
correcta utilização da habitação.
A certificação “Habitat & Environnement” apresenta a vantagem de o Dono-de-Obra decidir qual o
nível de qualidade ambiental da sua construção, valorizando assim a sua operação. Por outro lado, esta
marca permite ainda o estabelecimento de uma relação mais rica com o organismo certificador, através
da realização de auditorias. Refira-se ainda o importante papel da marca “H&E” perante as autarquias,
uma vez que constitui um instrumento de gestão do território e uma política de desenvolvimento
sustentado, sensibilizando essas entidades estatais (Câmaras Municipais, etc.) para a necessidade de
uma preocupação e acção ambiental.
No âmbito da missão “Habitat & Environnement”, já foram certificadas 57 operações até ao momento
e, desde Abril de 2003, mais de 603 operações (representando um total de 21640 habitações) e de 175
donos-de-obra assumiram o compromisso de cumprir os requisitos da referida marca de certificação, à
qual está ligada uma rede de 13 auditores e 55 examinadores.

2.1.4. CERTIFICAÇÃO “BILAN PATRIMOINE HABITAT”

A certificação “Bilan Patrimoine Habitat” (Avaliação Património Habitat - BPH) é o resultado dos
trabalhos iniciados pela Associação Qualitel no âmbito da concepção das certificações Património
13
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Habitat e Património Habitat & Ambiente aplicáveis aos edifícios existentes. O programa de
certificação “Bilan Patrimoine Habitat”, pré-processo do PH e PHE, corresponde ao exame geral
simplificado do estado de conservação de uma construção, à apreciação das suas qualidades de
conforto e de uso e o estudo das suas características de gestão. Por tal, trata-se de um referencial que
possibilita a um proprietário analisar e caracterizar tecnicamente o edifício, possibilitando conceber
uma visão estratégica imobiliária. A avaliação é baseada num sistema de classificação, que destaca os
pontos fortes e fracos do imóvel. Por outro lado, fornece ao proprietário os elementos de apoio à
decisão na óptica de uma certificação.
O processo de realização (figura 2) desta metodologia é decomposto em cinco etapas:

Quadro 11 – Etapas do processo do “Bilan Patrimoine Habitat”.
1

2

Escolha do
auditor
Autorização
Informação à

3

entidade

O proprietário pede à CERQUAL PATRIMOINE a lista dos auditores habilitados a
realizar a Avaliação Património Habitat e procede à sua escolha.
O proprietário delega o auditor a fim de realizar a avaliação do edifício ou o conjunto
imobiliário no âmbito do referencial Avaliação Património Habitat.
O auditor informa CERQUAL PATRIMOINE da realização da Avaliação Património
Habitat.

certificadora
4

5

Realização da
avaliação

O auditor realiza a Avaliação Património Habitat e comunica o seu relatório ao
proprietário e, se desejá-lo, à Associação QUALITEL.

Processo de

Em função da sua estratégia patrimonial e as notações técnicas consignadas na

certificação

Avaliação Património Habitat, o proprietário dirige-se ou não para a certificação.

A avaliação do património existente realiza-se em três vertentes distintas, duas de carácter obrigatório:
- A avaliação técnica, realizada sobre os espaços externos, coberturas e fachadas, as partes
comuns, os parques de estacionamento coberto e o interior dos alojamentos.
- A avaliação documental, que sintetiza a nível da entidade imobiliária principalmente os
contratos de entrevista, os controlos, as verificações e as disposições regulamentares
aplicáveis. É uma declaração feita pelo proprietário;
E uma de carácter opcional:
- A avaliação do desempenho energético, cujo objectivo é definir mais precisamente as
características térmicas da entidade imobiliária “edifício colectivo” ou “casas individuais”.
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Fig.2 – Processo de realização do “Bilan Patrimoine Habitat” [1].

Neste processo, os aspectos que são analisados nesta fase compreendem:

Fotos do local
Espaços e Elementos Exteriores à Habitação
Fachadas e Paredes Interiores
Coberturas e Telhados
Carpintaria Exterior e Interior
Trabalhos de Serralharia
Revestimentos de Pavimentos
Revestimentos de Muros e Paredes
Tectos
Aquecimento e Produção de Água Quente Sanitária
Canalização Sanitária
Ventilação
Outros Equipamentos
Acústica
Qualidade Térmica dos Locais Visitáveis
Segurança Contra Incêndios
Guarda-Corpos.
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A avaliação destes diferentes elementos é feita em quatro tipos de notas, consoante o seu estado de
conservação:
A. Estado Novo

B. Estado Médio

C. Mau Estado

D. Obsoleto

Fig.3 – Avaliação Final “Bilan Patrimoine Habitat” [1].

Resumidamente, o relatório de análise técnica (BPH) destina-se a fornecer ao proprietário uma
avaliação geral do estado de conservação da sua construção, analisando, de forma imparcial, os seus
diversos componentes. Esse exame é feito por um auditor habilitado e independente, baseando-se em
itens de verificação e estudos complementares, constituindo uma base de informação para que se possa
decidir qual a intervenção de reabilitação a efectuar. A execução da análise técnica é independente da
proposta de certificação, mas no caso em que o Dono-de-Obra pretenda implementá-lo,
obrigatoriamente será alvo desse relatório. Neste último caso, essa análise vai permitir ao proprietário
iniciar o processo de certificação, assim como verificar se o edifício cumpre os requisitos mínimos
exigidos pelas notas técnicas, de forma a obter a certificação final.

2.2. PORTUGAL
2.2.1. LNEC - MÉTODO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
2.2.1.1. Objectivos

No quadro do novo Regime de Arrendamento Urbano, aprovado no dia 25 de Dezembro de 2005 [64],
foi concebido o "Método de avaliação do estado da conservação de imóveis" (MAEC) [12] que visa
determinar com rigor, objectividade e transparência o estado de conservação do locado e a existência
de infra-estruturas básicas.
O estado de conservação do locado reflecte os níveis de anomalias que afectam os elementos
funcionais que constituem o imóvel, avaliados comparando as condições actuais com as condições que
o imóvel proporcionava quando foi construído ou quando sofreu a última intervenção profunda. São
consideradas infra-estruturas básicas as instalações de distribuição de água, de electricidade e de
drenagem de águas residuais. Nos locados habitacionais incluem-se também nas infra-estruturas
básicas os equipamentos sanitário e de cozinha.
No método de avaliação o rigor revela-se em procedimentos que permitem avaliar com pormenor as
condições do imóvel observadas durante a vistoria, a objectividade decorre da avaliação se basear em
regras claras e pré-definidas tornando os resultados tão independentes quanto possível do técnico que
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as aplica, e a transparência é assegurada pelo facto de o processo e o resultado poderem ser facilmente
compreendidos por todos os intervenientes envolvidos.
O MAEC é constituído por uma ficha de avaliação e por instruções de aplicação. Para obter
informação que lhe permita preencher a ficha de avaliação, de acordo com os critérios estabelecidos
nas instruções de aplicação, um técnico especialista realiza presencialmente uma inspecção visual do
locado e das partes comuns do edifício, caso existam.

2.2.1.2. Âmbito de Aplicação

A ficha de avaliação do MAEC destina-se a avaliar o estado de conservação de um locado
funcionalmente distinto, isto é, um ou mais espaços delimitados por paredes separadoras que contêm
todos os equipamentos e instalações necessários ao exercício de uma determinada função.
O locado pode ter uma função residencial (ex., habitação) ou não residencial (ex., comércio,
escritório). Em ambos os casos, o locado pode abranger todo o edifício (ex., moradia) ou apenas parte
dele (ex., apartamento). Caso exista no edifício mais do que um locado, ele pode beneficiar ou não do
uso de espaços comuns (ex., num edifício um escritório num piso elevado pode ter acesso através de
uma escada comum, mas uma loja no piso térreo tem em regra acesso directo à via pública).
Observa-se que um locado não tem de coincidir necessariamente com um prédio indiviso ou com uma
fracção autónoma de um prédio em regime de propriedade horizontal.
Assim, a ficha aplica-se essencialmente a quatro tipos de situações:
 Locado com uso habitacional que ocupa a totalidade de um prédio (ex., uma moradia);
 Locado com uso habitacional que ocupa uma parte de um prédio, beneficiando usualmente do
uso de partes comuns (ex., um apartamento num edifício multifamiliar);
 Locado com uso não-habitacional que ocupa a totalidade de um prédio (ex., um armazém);
 Locado com uso não-habitacional que ocupa uma parte de um prédio, beneficiando ou não do
uso de partes comuns (ex., um escritório ou uma loja comercial).

2.2.2. MCFEUP – Método de Avaliação da Qualidade de Projectos de Edifícios de Habitação

Este método visa abranger as vertentes que mais condicionam a vivência quotidiana dos seus
utilizadores e a eficiência global do edifício (a curto e longo prazo).
Tirando partido das principais vantagens do Método Qualitel e do Método SEL, o Método MCFEUP
tem como Objectivo Principal atingir, com a sua aplicação, a qualidade da habitação, englobando dois
Complexos de Objectivos subordinados:
1) Eficiência dos aspectos construtivos, onde é avaliada a forma como se materializa os diferentes
elementos de construção e a capacidade destes em satisfazer as necessidades correntes de
utilização da habitação;
2) Eficiência da utilização de espaços, onde são avaliados os espaços colocados à disposição dos
futuros utilizadores em número, finalidade, dimensões e disposição.
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Fig.4 - Esquema geral da metodologia MCFEUP [4].

Este método, estando estruturado com base numa Hierarquia de Objectivos e a forma como são
ponderados os respectivos níveis de hierarquia possibilita uma aplicação global ou parcial, ou seja, que
seja classificado um Objectivo Superior e separadamente os respectivos Objectivos Parciais, uma vez
que a obtenção desta nota é feita através da ponderação das notas dos Objectivos Parciais. (ver figura
4)
Com este método obtém-se uma nota quantitativa para cada critério de avaliação, cada objectivo
critério, cada objectivo parcial, cada objectivo superior e uma nota para o Objectivo Principal
(qualidade da habitação).
Posto isto, verifica-se que no método MCFEUP é apresentada uma hierarquia de objectivos que
descrevem de forma extensa, mas compatível, com uma aplicação prática às diversas componentes da
qualidade de um edifício habitacional, tanto no campo construtivo e de instalações como nos domínios
da modelação e organização de espaço [4]. Embora não seja uma metodologia especificamente
direccionada para a análise de intervenções de reabilitação, a organização hierárquica que utiliza surge
com potencial para o estudo que se propõe.

18

Metodologia de Qualificação de Edifícios – Aplicação a Operações de Reabilitação

3
MÉTODO DE QUALIFICAÇÃO DE
EDIFÍCIOS APLICADO A
OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO –
PROPOSTA DE METODOLOGIA

3.1. INTEGRAÇÃO DE UM SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO
A estruturação de um sistema de qualificação não se pode alhear das estruturas e relações actualmente
estabelecidas, nem optar por se desenvolver de forma individual e autónoma, sem conjugação de
esforços das entidades já existentes e parâmetros já estabelecidos. Nesse caso, a sua implementação
seria praticamente impossível uma vez que os seus procedimentos dificilmente se conjugariam com a
estrutura actual de relações no sector da construção.
Assim, ao criar-se um sistema de qualificação, este deverá procurar integrar-se, o melhor possível, no
processo construtivo de modo a conseguir dar uma resposta positiva às exigências dos seus clientes e
ser aceite pelos vários intervenientes nesse sistema, conseguindo-se assim elevar o patamar da
qualidade da construção.
E como se poderá processar essa integração no sistema construtivo português? Antes de mais, e para
dar resposta a esta problemática, é necessário conhecer o modo de processamento de relações entre os
actores principais de todo esse sistema.
Todo o processo construtivo tem como base o Dono-de-Obra. É este actor da construção que dá início
a todo o processo ao aperceber-se de uma necessidade ou oportunidade e ao tentar colmatá-la. Deste
modo, o Dono-de-Obra gera uma ideia (ou um conceito) que procura ver estruturada e desenvolvida
através de uma equipa projectista e materializada por acção de uma empresa de construção.
Ao solicitar o serviço dos projectistas, o Dono-de-Obra transmite as suas pretensões e objectivos da
construção sob a forma de um programa. A equipa projectista ocupa-se, então, da elaboração de um
ante-projecto que culmina na apresentação de um projecto final, caracterizador da obra que irá ser
realizada por uma determinada empresa de construção.
No caso específico da reabilitação, antes de todo este processo de projecto desencadear, é necessário
verificar o estado de conservação do edifício, bem como das possibilidades de construção (ampliação,
demolição, restauro, conservação e/ou reparação), para posteriormente tomar-se a decisão mais
correcta da estratégia de intervenção a seguir. Assim, esta análise permite tornar a fase de projecto
mais eficaz e auxiliar na sua elaboração resolvendo antecipadamente incongruências, melhorando
assim a qualidade final do produto.
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A acção da entidade qualificadora será realizada através de um auditor que é um elemento que pode
trazer, ao cliente da qualificação, a sua experiência, respondendo às expectativas e preocupações em
termos de qualidade, segurança, tranquilidade e conforto, gerando uma cadeia de vantagens para o
Dono-de-Obra, facilitando a definição da sua estratégia de intervenção. (ver figura 5)

DONO-DEOBRA

QUALIFICAÇÃO

Objectivo 3

Objectivo 2

IDEIA /

ANTE-

CONCEITO

PROJECTO

Objectivo 1

PROJECTO

OBRA

Fig.5 - Integração da Metodologia de Qualificação no Processo Construtivo [58].

3.1.1. FASE 0 - ETAPA INICIAL

O início do processo de qualificação dá-se com a designada “Fase 0” que é considerada a primeira
etapa do relacionamento entre o Dono-de-Obra e a equipa de avaliadores. (ver figura 6)
Esta fase inicial é composta por duas sub-fases que pretendem tratar dois aspectos do edifício, mas que
são realizadas em simultâneo. A primeira sub-fase designa-se de “Estudo Tipológico Prévio” e
pretende executar uma verificação de determinados aspectos específicos da parte de concepção do
edifício, caso o projecto esteja disponível. Seguidamente, refere-se a segunda sub-fase que consiste na
“Análise e Diagnóstico do Elemento”. Por fim será feita uma compilação das mesmas, que dará a
informação final, qualificando o edifício quanto ao seu estado de conservação – Perfil de Qualidade.

Início do

FASE 0

Processo

Estudo Tipológico Prévio

CONTRATAÇÃO DA
ENTIDADE QUALIFICADORA

Análise dos Elementos - Check-list
Perfil de Qualidade

PEDIDO DE
QUALIFICAÇÃO

Fig.6 – Enquadramento da “Fase 0”

3.1.1.1. Estudo Tipológico Prévio

A fase de “Estudo Tipológico Prévio” procurará intervir ao nível de projecto, efectuando a verificação
do projecto do edifício, principalmente ao nível das técnicas de construção, dos materiais, das
20
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disposições construtivas utilizadas e da análise da informação escrita e desenhada. Sendo estes
parâmetros verificados com antecedência poderão evitar problemas recorrentes na qualidade da
construção que será realizada posteriormente, bem como no auxilio do projecto de reabilitação a
elaborar.

3.1.1.2. Análise e Diagnóstico do Elemento

Esta intervenção passará pelo fornecimento de fichas de avaliação com um conjunto de critérios que
deverão ser analisados.
Estas deverão ser preenchidas tendo por base visitas ao interior e exterior do edifício, realização de
inquéritos, realização de um levantamento fotográfico do edifício e suas patologias, medidas “in situ”
ou em laboratório, sondagens, etc.
De modo a conseguir colaborar e actuar positivamente a todos os níveis, as referidas fichas de
avaliação procurarão auxiliar os vários projectistas, alertando-os para uma série de critérios e aspectos
que poderiam facilmente passar despercebidos e comprometer a qualidade do produto final, mas que
assim são previamente pensados pelo projectista e acautelados na medida do possível, no que se refere
à área de Arquitectura, Estruturas, Térmica, Acústica e Instalações.
Uma vez que as fichas de avaliação englobam aspectos de projecto e da obra executada, estas deverão
ser preenchidas consoante se analisam ambos os itens.

3.1.1.3. Perfil de Qualidade

A última fase da aplicação da metodologia consiste em representar graficamente o nível de qualidade
dos critérios de avaliação analisados nas fichas de avaliação propostas.
As fichas de avaliação, tendo uma estrutura e conteúdos bem definidos,
não visam apenas a validação de um conjunto de elementos. Elas têm
ainda como objectivo possibilitar a criação de um perfil caracterizador do
estado de conservação do edifício, ao nível dos vários
aspectos/especialidades que o constituem: o Perfil de Qualidade.

CRITÉRIO
DE

PERFIL DE
QUALIDADE

AVALIAÇÃO 0 1 2 3 4
A
B

No referido Perfil, encontrar-se-á uma série de rubricas relacionadas com
cada uma das fichas de avaliação verificadas, e classificadas de 0 a 4
(Péssimo a Excelente, respectivamente). Estas classificações traduzem o
estado actual do edifício e pretendem, na sua globalidade, expressar uma
apreciação qualitativa das especificações traçadas ao nível das várias
especialidades.

C
D
E
F
G
H
I

Neste perfil apresentado quanto mais para a direita estiver a pontuação
adquirida (nível de qualidade mais elevado) e quanto menores forem as
variações, melhor será o seu estado de conservação, sendo por isso um
edifício que carece de menos operações de reabilitação, ou então
operações não tão profundas.

J
K
L
M

Fig.7 – Perfil de Qualidade

Os resultados da aplicação da metodologia deverão ser apresentados sob a forma de um perfil de
qualidade pois permite ter em conta as diferentes prioridades, ilustra os pontos fortes e as debilidades
do elemento.
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3.2. MÉTODO DE AVALIAÇÃO PROPOSTO - ESTRUTURA
A metodologia proposta foi desenvolvida segundo a qual uma avaliação do estado de conservação do
edifício pode ser decomposta num conjunto de avaliações individualizadas, sendo o valor final
determinado tendo em consideração a importância relativa de cada um dos elementos.
Desta forma, foi necessário definir a estruturação lógica da metodologia. Na sua organização optou-se
por uma estrutura em árvore, Hierarquia de Categorias, baseada no tipo de abordagem apresentada em
[2] e [4].
Esta hierarquia de critérios parte de uma noção totalmente abrangente - objectivo principal - Qualidade
do Edifício, sendo sucessivamente subdividida em noções cada vez mais específicas até atingir um
conjunto de elementos passíveis de quantificar directamente o estado de conservação. (ver figura 8)

Fig.8 – Hierarquia de Critérios [51].

Com base nesta hierarquia são propostos critérios de avaliação associados aos diversos objectivos
estabelecidos. Estes são baseados em parâmetros de obtenção directa, desde visitas ao local, bem
como do projecto ou de pequenas sondagens realizadas.
O objectivo principal a atingir com a aplicação desta metodologia é, naturalmente, a verificação do
estado de conservação do edifício, assim como a qualidade para habitabilidade do espaço, e por fim
quais os pontos a ter em atenção aquando de uma intervenção futura.

3.2.1. COMPLEXOS DE OBJECTIVOS E OBJECTIVOS SUPERIORES A ANALISAR

Tendo por base as metodologias MCFEUP e “Bilan Patrimoine Habitat”, foram definidos um conjunto
de complexos de objectivos e objectivos superiores para a avaliação do estado de conservação do
edifício.
Para cumprir o propósito final definiram-se três complexos de objectivos: Organização e Informação,
Eficiência da Utilização de Espaços e Saúde e Eficiência de Aspectos Construtivos.
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Organização e Informação – definição inicial da estratégia de intervenção, tendo por
objectivo a classificação do elemento, bem como o diagnóstico social;



Eficiência da Utilização de Espaços e Saúde – avaliação de espaços colocados à disposição
dos futuros utilizadores, em termos de saúde, número, finalidade, dimensões e organização;
[4]
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Eficiência de Aspectos Construtivos – avaliação do modo como é feita a materialização
física dos diversos elementos de construção, bem como a sua capacidade de satisfazer as
necessidades correntes da utilização do edifício. [4]

Em seguida, procedeu-se à subdivisão até ao nível base de Critérios de Avaliação. Estes serão
apresentados em forma de estrutura de árvore, por se entender que será a forma mais clara e lógica
para a sua apresentação.
Para o Complexo de Objectivos Organização e Informação temos o Objectivo Superior:


Estratégia da Operação: análise das características do edifício, englobando o social, isto é, os
seus utilizadores, como a verificação do grau de protecção a que o imóvel está sujeito.

O Objectivo Superior para o Complexo de Objectivos Eficiência da Utilização de Espaços e Saúde é:


Concepção do Espaço e Saúde: análise das características do interior do edifício, que
engloba aspectos como a concepção espacial de zonas privativas, qualidade sanitária da
habitação e gestão ambiental.

Em relação aos Objectivos Superiores para o Complexo de Objectivos Eficiência de Aspectos
Construtivos, ter-se-á:


Segurança: avaliação do estado de conservação dos elementos estruturais, do nível de
segurança contra incêndios, ao uso e contra a intrusão. Pretende-se analisar o nível de impacto
que determinadas decisões aquando da alteração ou realização de obras no espaço possam
causar na estrutura do edifício;



Qualidade da Envolvente e das Partes Comuns: análise das características existentes na
envolvente do edifício, desde materiais a tecnologias de construção;



Conforto e Desempenho da Habitação: pretende assegurar a qualidade do ambiente interior
do edifício, fomentar o conforto, envolver a qualidade do ar interior, a eficiência energética,
acústica, iluminação, eficiência e manutenção de instalações e por fim, o estado dos materiais
não-estruturais.

Nas figuras seguintes, observa-se a sequência global da estrutura desenvolvida.

Fig.9 - Complexos de Objectivos do Método de Avaliação a desenvolver.
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Fig.10 – Sequencia Global da Organização da Metodologia.

Os Objectivos Critérios são subdivididos em Critérios de Avaliação. Serão estes os elementos que irão
ser pontuados e transmitir a qualificação final do estado de conservação. Na figura seguinte é possível
visualizar a sua estrutura.
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Objectivos Critérios

Critérios de Avaliação

Utilização do edifício
Classificação do Elemento

Escala do Elemento a preservar
Grau de protecção do elemento

Diagnóstico Social

Diagnóstico Social

Qualidade da água das habitações
Qualidade do ar das habitações
Instalação Sanitária
Equipamento -Louça
Nível de Qualidade

Equipamento -Torneiras
Equipamento Sanitário
Cozinha
Equipamento -Armários
Equipamento - Lava-louça
Equipamento -Torneiras
Equipamento Fogão e Frigorífico

Entrada-Instalação Sanitária
Entrada-Cozinha
Organização do Espaço

Entrada-Espaços Individuais
Espaços Individuais - Instalações Sanitárias
Zonas comuns - Zonas Individuais
Zonas de Refeição - Cozinha

Área do Quarto
Área da Sala
Área da Cozinha
Atribuição de Espaços

Área Instalação Sanitária
Área Suplementar Obrigatória
Arrumos
Lavandaria e Secagem de Roupa
Largura de Corredores
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Objectivos Critérios

Critérios de Avaliação

Painéis solares
Painéis fotovoltaicos

Sustentabilidade

Sensores de iluminação
Sensores Torneiras de Água
Reaproveitamento/Recolha de Água

Marcos de Incêndio
Exterior do Edifício

Marcos de Incêndio - tipo
Acesso para Viaturas
Pára-Raios

Extintores
Rede de Incêndio Armada
Interior do Edifício

Isolamento de Acesso Vertical - Unifamiliar
Isolamento de Acesso Vertical - Multifamiliar
Isolamento e Protecção dos Locais de Risco
Isolamento e Protecção dos Meios de Circulação - horizontais
Isolamento e Protecção dos Meios de Circulação - verticais
Isolamento e Protecção da Caixa dos Elevadores
Isolamento e Protecção de Canalizações e Condutas
Portas de Qualificação de Resistência ao Fogo
Controlo de Fumo
Meios de Combate ao Incêndio
Indicativos e Iluminação
Detectores de Temperatura
Meios de Detecção
Caminhos de Evacuação

Espaços comuns
Mecanismos de Protecção

Habitação
Instalações de Segurança
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Objectivos Critérios

Critérios de Avaliação

Agentes agressivos
Mecanismos de Protecção

Choques ou quedas acidentais
Quedas de locais sobrelevados
Dispositivos de Protecção contra Queda

Armaduras
Estruturas de Betão Armado

Deformação
Fendilhação
Assentamentos

Corrosão
Estruturas Metálicas

Elementos
Deformação

Fendilhação
Estruturas de Alvenaria

Desagregação
Deformação
Assentamentos

Estruturas de Madeira

Cobertura

Deformações
Deteorização Superficial

Impermeabilização
Deformação

Fendilhação
Fachadas

Irregularidades
Humidade
Risco de Queda

Peitoris / Ombreiras / Vergas
Vãos de Fachada

Protecção Exterior
Gradeamentos
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Objectivos Critérios

Critérios de Avaliação

Alterações Superficiais

Elementos Salientes

Risco de Desabamento

Espaços verdes
Sala de Condomínio
Áreas Comuns

Sala de Jogos
Arrumos
Aparcamento Automóvel
Estacionamento Privativo

Estrutura
Escadas

Revestimentos de degraus e patins
Corrimãos

Acessibilidade e Qualidade de
Uso
Certificado
Segurança
Fluidez
Sistema de Portas

Elevadores

Equipamento Pressurizador de Água
Equipamento de Bombagem de Águas Residuais

Equipamento Mecânico

Evacuação dos Resíduos Domésticos
Evacuação dos Resíduos Domésticos - Sistema

Instalação de Distribuição de Água

Rede Geral

Caudal
Reserva de Água
Material da Tubagem

Abastecimento de Água

Equipamento de Produção de Água Quente
Rede
Privada

Instalação de Distribuição de Água Quente
Instalação de Distribuição de Água Fria
Instalação de Distribuição de Água Fria - Componentes
Caudal
Válvulas
Material da Tubagem
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Objectivos Critérios

Critérios de Avaliação

Sistema de Recolha de Coberturas
Transporte Vertical

Drenagem de Águas Pluviais

Evacuação para o Exterior
Material da Tubagem
Drenagem de Águas Pluviais

Instalação de Drenagem de Águas Residuais
Rede Geral
Drenagem de Águas Residuais

Localização de Prumadas
Evacuação para o Exterior
Sistema Privativo de Tratamento de Águas Residuais
Material da Tubagem

Rede
Privada

Instalação de Drenagem de Águas Residuais
Ligação aos aparelhos
Material da Tubagem

Fonte de Abastecimento
Tubagens
Rede Geral

Certificado de Inspecção
Relatório de Inspecção
Ligação Futura
Pontos de Tomada

Abastecimento de Gás

Tubagens
Certificado de Inspecção
Rede
Privada

Relatório de Inspecção
Ligações Previstas
Material da Tubagem

Abastecimento de Energia
Eléctrica
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Aparelhagem Eléctrica
Canalização Eléctrica
Instalação Eléctrica
Potência Instalada
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Objectivos Critérios

Critérios de Avaliação

Número de Ligações
Telecomunicações

Aparelhagem
Cabos

Eficiência energética

Desempenho Energético

Climatização

Ruído
Interior
Conforto Acústico

LAr,nT – Nível de Avaliação do Ruído Particular
de Equipamentos do Edifício
Revestimento do Pavimento

L´nT,w – Isolamento Sonoro a Ruídos de Percussão
Isolamento
Sonoro

Ruído
Exterior

D nT,w – Isolamento Sonoro a Ruídos de Condução
Aérea entre compartimentos de um fogo

D2m,nT,w – Isolamento Sonoro a Ruídos de
condução Aérea

Localização dos pontos de ligação
Iluminação e Ventilação

Tomadas de Corrente

Mecânica Controlada

Aberturas
Ventilação Mecânica

Orientação das Janelas
Janelas na Cozinha

Iluminação e Ventilação Natural

Janelas nas Instalações Sanitárias
Janelas na Zona de Estar
Tomadas de ar nas Fachadas

Fendilhação
Revestimento

Irregularidades
Tectos

Humidade
Risco de Queda
Elementos Decorativos
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Objectivos Critérios

Critérios de Avaliação

Fendilhação
Irregularidades
Paredes

Humidade
Risco de Queda
Elementos Decorativos

Revestimentos com Classificação UPEC
Revestimentos sem Classificação UPEC
Pavimentos

Fendilhação
Irregularidades
Humidade

Revestimento
Fendilhação
Componentes
Caixilharias

Funcionamento
Estanqueidade
Material

Fendilhação
Componentes
Portas

Funcionamento
Estanqueidade
Material

Fig.11 - Objectivos Critérios e respectivos Critérios de Avaliação.

3.2.2. DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO

A definição dos Critérios de Avaliação foi obtida tendo por base outros métodos utilizados tanto em
Portugal como no estrangeiro. O bom senso e o contacto com a realidade construtiva do dia-a-dia
transmitida por construtores e técnicos da área foram também tidos em conta.
Assim sendo, não se trata de um conjunto estático de Critérios de Avaliação, podendo ser alterado
conforme o avanço do sector da construção, eliminado ou acrescentado qualquer critério necessário.
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3.2.2.1. Estrutura das Fichas de Avaliação

Como foi referido anteriormente, a metodologia em desenvolvimento preconiza uma série de fichas de
avaliação que permitem avaliar o nível de qualidade da edificação.
Uma vez que esta avaliação depende do objectivo do Dono-de-Obra, admite-se que o edifício a
qualificar, necessita de ser avaliado somente numa parte dos critérios preconizados, pelo que nem
todas as fichas de avaliação serão verificadas. As fichas das soluções construtivas não utilizadas serão,
então, automaticamente excluídas do processo.
Cada ficha de avaliação apresenta uma lista de itens a serem verificados. Cada item apresenta as
características sobre elementos, métodos, documentação, entre outros, que devem ser analisadas. Cada
item poderá ser afectado, ou não, de uma percentagem de verificação. (ver figura 12)
É facilmente admissível que no decorrer de uma inspecção, não se verifique por exemplo a totalidade
das sapatas ou das alvenarias da construção. Assim, prevê-se que, em alguns casos, a verificação
ocorra apenas numa percentagem, a definir consoante o elemento em análise, sendo sempre a
verificação mínima obrigatória de dois elementos, procedendo-se à sua comparação.
Na avaliação dos critérios foram considerados três tipos, uma vez que estes poderão ser: Obrigatórios
(O), Não Obrigatórios (NO) ou Não Aplicáveis (NA).

Ficha Síntese dos Parâmetros a Avaliar
Avaliação do Estado de Conservação

Proprietário:
Morada:
Distrito:

Concelho:

Ano de construção:

Processo Nº:

Critério
Ficha de
Avaliação

Critérios de Avaliação e Requisitos

O

NO /
NA

Anomalias
Mto
graves
0

Graves Médias Ligeiras
1

2

Mto
ligeiras

3

Pontuação

Edifício Antigo (≤ 1945)

Ponderação

Edifício Recente (> 1945)

4

Fig.12 – Estratégia de avaliação adoptada (cabeçalho da ficha de avaliação final).

Um critério obrigatório corresponde a um aspecto cuja existência é imprescindível para a análise do
estado de conservação do espaço. Por outro lado, um critério não-obrigatório corresponde à situação
em que a avaliação de um determinado item é dispensável, não sendo preponderante a sua avaliação
para o objectivo final. Por fim, ter-se-á o critério não-aplicável. Este tipo expressa os critérios que não
existem no edifício em estudo, não sendo por isso valorizado.
Deste modo cabe ao avaliador definir o nível de exigência e de adequabilidade dos Critérios de
Avaliação aqui propostos, visando o objectivo do potencial utilizador.
Um primeiro nível de avaliação consiste numa filtragem do critério de avaliação que define a
adequabilidade deste à situação em análise, definindo se o critério é obrigatório, não-obrigatório ou
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não-aplicável. Após esta filtragem de critérios procede-se à avaliação dos elementos segundo os itens
das fichas de avaliação.
Cada uma das fichas de avaliação necessita de mais do que uma assinatura. O auditor é a entidade
responsável pela correcta realização da inspecção e verificação da ficha de avaliação. Contudo não
pode ser responsabilizado pelas informações que lhe são transmitidas pelos utilizadores, uma vez que
é um elemento estranho ao edifício e que visita as instalações num curto espaço de tempo. Assim, a
verificação de uma ficha de avaliação é um acto que é executado por um auditor que qualifica a
amostra que inspeccionou e, face a uma responsabilização de outros intervenientes atribui uma
classificação representativa do todo, devendo por isso, cada ficha ser assinada pelo auditor e pela
pessoa responsável no local.

3.2.2.2. Avaliação Final das Fichas de Avaliação

A melhor forma de preservar um edifício é mantê-lo em uso. A utilização inicial logo após à sua
conclusão é sempre preferencial e, muitas vezes, a única forma da sua preservação. Quando assim não
acontece, ou na maioria dos casos, a alteração da sua função ou má utilização levam a que o edifício
apresente anomalias.
Para colmatar esses problemas surge a reabilitação. Consoante o grau do estado de conservação do
edifício a reabilitação toma proporções diferentes. Assim, segundo [11] poder-se-ão considerar quatro
níveis de reabilitação:


Reabilitação Ligeira – compreende basicamente pequenas reparações das instalações e
equipamentos;



Reabilitação Média – que compreende, além da anterior, uma intervenção mais significativa;



Reabilitação Profunda – para além dos trabalhos descritos anteriormente, compreende a
necessidade de alteração de distribuição, organização e alteração dos espaços, criação de
instalações sanitárias, reorganização funcional das cozinhas, demolições, alterações
estruturais, etc;



Reabilitação Excepcional – compreende uma operação de natureza absolutamente notável,
com um grau de desenvolvimento muito profundo, que em alguns casos obriga à total
reconstrução do edifício.

Baseando-se nessa classificação, considerou-se que a avaliação final desta metodologia será dada
consoante estes quatro níveis, sendo:
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Quadro 12 – Avaliação Final do Estado de Conservação.
Nota

Estado de Conservação

Tipo de Reabilitação

0

Péssimo

Excepcional

1

Mau

Profunda

2

Médio

Média

3

Bom

Ligeira

4

Excelente

Não necessita de Reabilitação

Para obter esta nota final é necessário ter em conta a ponderação utilizada para cada indicador, de
modo a incluir a relevância de cada um. Os elementos funcionais que constituem a envolvente
exterior, bem como os elementos que poderão colocar em risco a segurança dos utilizadores foram
mais valorizados. As ponderações foram definidas com base na conjugação das propostas de alguns
técnicos, assim como nas adoptadas pelo MAEC. Estas ponderações são de referência e poderão ser
alvo de ajustes posteriores face aos resultados que se venham ao obter aquando da sua implementação.
Obtém-se, então, um valor final que deriva da conjugação da pontuação do critério com a sua
ponderação, denominado índice de anomalias (IA)1.
Quadro 13 – Classificação Final.
Estado de Conservação
Índice de Anomalias
(IA)
Nota Final

Excelente

Bom

Médio

Mau

Péssimo

4 ≥ IA ≥ 3,5

3,5> IA ≥ 2

2> IA ≥ 1,5

1,5> IA ≥ 0,5

0,5> IA ≥ 0

4

3

2

1

0

O quadro a cima apresentado refere-se ao sistema de atribuição de classificação das fichas de
avaliação. A classificação varia entre péssimo e excelente e apresenta-se em função do valor final e da
ponderação atribuída em cada critério aquando da verificação dos itens.

3.3. APRESENTAÇÃO DO PERFIL DE QUALIDADE
A última fase da aplicação da metodologia consiste em compilar todas as fichas de avaliação e
representar graficamente o nível de qualidade dos critérios de avaliação analisados. Deste modo é
possível observar de uma forma clara as diferenças que existem entre os itens analisados ao nível de
cada indicador de qualidade.
A compilação faz-se através de uma ficha de avaliação síntese. Nela encontram-se todos os critérios de
avaliação analisados em correspondência com o seu tipo, com a classificação que obteve, com a
ponderação definida e, obviamente, o respectivo nível de qualidade obtido.
A representação gráfica do nível final de qualidade deverá ser apresentada sob a forma de um perfil de
Qualidade, conforme já foi referido anteriormente no capítulo 3.1.1.

1

IA = (Total das Pontuações Atribuídas/Total das Ponderações “Utilizadas”)
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De seguida é apresentada a Ficha Síntese, com a identificação das respectivas fichas de avaliação.
(figura 13)
Ficha Síntese dos Parâmetros a Avaliar
Avaliação do Estado de Conservação

Proprietário:
Morada:
Distrito:

Concelho:

Ano de construção:

Proc. Nº:

Critério
Ficha de
Avaliação

Critérios de Avaliação e
Requisitos

O

Anomalias

Mto
Mto
NO
Graves Médias Ligeiras
graves
ligeiras
/
NA
0
1
2
3
4

Organização e Informação
A

Estratégia
Utilização do Edifício

A.1

Escala do Elemento a preservar
Grau de Protecção do Elemento

A.2

Diagnóstico Social
Eficiência da Utilização de
Espaços e Saúde

B

B.1
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Qualidade Sanitária
Qualidade da Água das
Habitações

3

Qualidade do Ar das Habitações

3

Instalação Sanitária

5

Equipamento -Louça

2

Equipamento -Torneiras

2

Equipamento Sanitário

3

Cozinha

5

Equipamento - Armários

2

Equipamento - Lava-louça

2

Equipamento - Torneiras

2

Equipamento - Fogão e Frigorífico

3

Pontuação

Edifício Antigo (≤ 1945)

Ponderação

Edifício Recente (> 1945)
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C

Concepção espacial de zonas
privativas
Organização de Espaços

C.1

Entrada-Instalação Sanitária

2

Entrada-Cozinha

2

Entrada-Espaços Individuais

2

Espaços Individuais - Instalações
Sanitárias
Zonas comuns - Zonas
Individuais
Zonas de Refeição - Cozinha

2
2
2

Atribuição de Espaços

C.2

D

D.1

Quarto

3

Sala

3

Cozinha

3

Instalação Sanitária

3

Suplemento de Área Obrigatória

2

Arrumos

2

Lavandaria e Secagem de Roupa

2

Largura de Corredores

3

Gestão Ambiental
Painéis Solares

3

Painéis Fotovoltaicos

3

Sensores de Iluminação

3

Sensores de Torneiras de Água

3

Reaproveitamento/Recolha de
Água

3

Eficiência de Aspectos
Construtivos

E

Segurança contra Incêndios
Exterior do Edifício

E.1

Marcos de Incêndio

3

Marcos de Incêndio - tipo

2

Acesso para Viaturas

2

Pára-Raios

2
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Interior do Edifício

E.2

F

F.1

G

G.1

H
H.1

Extintores

3

Rede de Incêndio Armada

3

Isolamento de Acesso Vertical Unifamiliar

3

Isolamento de Acesso Vertical Multifamiliar

3

Isolamento e Protecção dos
Locais de Risco

3

Isolamento e Protecção dos
Meios de Circulação - horizontais

3

Isolamento e Protecção dos
Meios de Circulação - verticais

3

Isolamento e Protecção da Caixa
dos Elevadores

3

Isolamento e Protecção de
Canalizações e Condutas

3

Portas de Qualificação de
Resistência ao Fogo

3

Controlo de Fumo

2

Meios de Combate ao Incêndio

3

Indicativos e Iluminação

3

Detectores de Temperatura

2

Meios de Detecção

2

Caminhos de Evacuação

3

Segurança contra Intrusão
Espaços Comuns

2

Habitação

2

Instalações de Segurança

1

Segurança no Uso Normal
Agentes Agressivos

1

Choques ou Quedas Acidentais

2

Quedas de Locais Sobrelevados

2

Dispositivos de Protecção contra
Queda

2

Segurança Estrutural
Segurança Estrutural
Estruturas de Betão armado

H.2
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Armaduras

6

Deformação

6

Fendilhação

6

Assentamentos

6
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Estruturas Metálicas
H.3

Corrosão

6

Elementos

6

Deformação

6

Estruturas de Alvenaria

H.4

Fendilhação

6

Desagregação

6

Deformação

6

Assentamentos

6

Estruturas de Madeira
H.5

Deformação

6

Deteorização Superficial

6

Qualidade da Envolvente e das
Partes Comuns

I

Envolvente
Cobertura

I.1

Impermeabilização

5

Deformação

5

Revestimento

5

Fachadas

I.2

Fendilhação

5

Irregularidades

5

Humidade

5

Risco de Queda

5

Elementos Decorativos

5

Aspecto Exterior

5

Vãos de Fachada
I.3

Peitoris / Ombreiras / Vergas

4

Protecção Exterior

4

Gradeamentos

4

Elementos Salientes
I.4

Alterações Superficiais

4

Risco de Desabamento

4

41

Metodologia de Qualificação de Edifícios – Aplicação a Operações de Reabilitação

J

Parte Comum
Áreas Comuns

J.1

Espaços verdes

2

Salas de Condomínio

1

Sala de Jogos

1

Arrumos

1

Aparcamento Automóvel

1

Estacionamento Privativo

1

Escadas
J.2

Estrutura

4

Revestimentos de Degraus e
Patins

3

Corrimãos

3

Elevadores

J.3

Certificado

6

Segurança

6

Fluidez

3

Sistema de Portas

3

Equipamento Mecânico

J.4

Equipamento Pressurizador de
Água

3

Equipamento de Bombagem de
Águas Residuais

3

Evacuação dos Resíduos
Domésticos

3

Evacuação dos Resíduos
Domésticos - sistema

2

Conforto e Desempenho da
Habitação

K

K.1
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Instalações
Abastecimento de águas - Rede
Geral
Instalação de Distribuição de
Água
Caudal

4
4

Reserva de Água

3

Material da Tubagem

4
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Abastecimento de Águas - Rede
Privada

K.2

K.3

K.4

Equipamento de Produção de
Água Quente

4

Instalação de Distribuição de
Água Quente

4

Instalação de Distribuição de
Água Fria

4

Instalação de Distribuição de
Água Fria - componentes

4

Caudal

4

Válvulas

3

Material da Tubagem

3

Drenagem de águas Pluviais
Sistema de Recolha de
Coberturas
Transporte Vertical

3

Evacuação para o Exterior

3

Material da Tubagem

2

Drenagem de Águas Pluviais
Drenagem de águas residuais Rede Geral
Instalação de Drenagem de
Águas Residuais

3

3

3

Localização de Prumadas

3

Evacuação para o Exterior

2

Sistema Privativo de Tratamento
de Águas residuais

2

Material da Tubagem

3

Drenagem de águas residuais Rede Privada
K.5

Instalação de Drenagem de
Águas Residuais

4

Ligação aos Aparelhos

4

Material da Tubagem

3

Abastecimento de gás - Rede
Geral

K.6

Fonte de Abastecimento

2

Tubagens

3

Certificado de Inspecção

4

Relatório de Inspecção

3

Ligação Futura

3

Pontos de Tomada

2
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Abastecimento de gás - Rede
Privada

K.7

K.8

Tubagens

3

Certificado de Inspecção

4

Relatório de Inspecção

3

Ligações Previstas

3

Material da Tubagem
Abastecimento de Energia
Eléctrica
Aparelhagem Eléctrica

3

3

Canalização Eléctrica

3

Instalação Eléctrica

3

Potência Instalada

2

Telecomunicações
K.9

L
L.1

Número de Ligações

2

Aparelhagem

2

Cabos

3

Conforto Ambiental
Eficiência Energética

4

Climatização

4

Acústica - Ruído Interior
LAr,nT – Nível de Avaliação do
Ruído Particular de
Equipamentos do Edifício

3

Revestimento do Pavimento

2

Acústica – Isolamento Sonoro
L.2
L´nT,w – Isolamento Sonoro a
Ruídos de Percussão

2

D nT,w – Isolamento Sonoro a
Ruídos de Condução Aérea

2

Acústica - Ruído Exterior
D2m,nT,w – Isolamento Sonoro a
Ruídos de Condução Aérea

3

Iluminação e Ventilação Mecânica

L.3
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Localização dos Pontos de
Ligação

3

Tomadas de Corrente

3

Aberturas

3

Ventilação Mecânica

3
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Iluminação e Ventilação Natural

L.4

M

Orientação das Janelas

3

Janelas na Cozinha
Janelas nas Instalações
Sanitárias
Janelas na Zona de Estar

3

Tomadas de Ar nas Fachadas

3

3
3

Materiais Não-Estruturais
Tectos

M.1

Fendilhação

4

Irregularidades

4

Humidade

4

Risco de Queda

5

Elementos Decorativos

4

Paredes

M.2

Fendilhação

4

Irregularidades

4

Humidade

4

Risco de Queda

5

Elementos Decorativos

4

Pavimentos

M.3

Revestimentos com Classificação
UPEC

4

Revestimentos sem Classificação
UPEC

4

Fendilhação

4

Irregularidades

4

Humidade

4

Caixilharias

M.4

Fendilhação

4

Componentes

4

Funcionamento

4

Estanqueidade

4

Material

4

Portas

M.5

Fendilhação

4

Componentes

4

Funcionamento

4

Estanqueidade

4

Material

4
Total
Índice de Anomalias
Fig.13 - Ficha Síntese dos Parâmetros a Avaliar.
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Os espaços situados na coluna “Critério”, que se apresentam a sombreado, significam que são itens
que deverão ser avaliados e que têm carácter obrigatório, não podendo ser ignorados. Nos campos que
se encontram a branco deverão ser incluídos ou não na avaliação consoante a sua importância, sendo
esta decisão do auditor. Relembra-se que, esta divisão é meramente informativa.
Nos capítulos seguintes serão apresentadas as fichas de avaliação onde constam os parâmetros de
avaliação utilizados na análise dos diferentes critérios. As notas atribuídas aos diferentes critérios de
avaliação irão permitir apresentar, como resultado final, o perfil de qualidade do edifício.
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4
ESTRATÉGIA DA OPERAÇÃO

4.1. CLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO
Antes de qualquer operação de reabilitação deverá ser feito um estudo de toda a situação do edifício.
Neste ponto pretende-se classificar o elemento em análise, no que respeita ao seu local de
implantação, à tipologia e uso, a escala e o grau de protecção do elemento a preservar, bem como os
dados gerais do proprietário. Não se pretende fazer uma avaliação quantitativa, mas sim uma
verificação anterior atenta a todos os aspectos burocráticos que deverão ser tidos e conta em
intervenções futuras.
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4.1.1. FICHA DE AVALIAÇÃO A.1 – CLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO

Objectivo parcial

Estratégia da Operação

Ficha

Objectivo critério

Classificação do Elemento

Data

Ponderação

Obrigatório

A.1

Não Obrigatório

1. Dados gerais
Proprietário:
Morada:
Distrito:

Concelho:

Ano de construção:

Proc. Nº:

[46]Edifício Recente (> 1945)

Edifício Antigo (≤ 1945)

2. Local de implantação
isolado

gaveto

banda / extremo

banda / meio

3. Tipologia e uso do edifício
Multifamiliar

Unifamiliar

Nº Caves

Comércio

Garagem

R/C

Serviços

Arrumos

Nº Pisos Elevados

Habitação

Sótão
4. Escala do Elemento a preservar [47]
Edifício

Pormenor construtivo

5. Grau de Protecção do Edifício

[56]

Monumento Nacional (MN)

Em Vias de Classificação (Homologado - IIP)

Imóvel de Interesse Público (IIP)

Em Vias de Classificação (Homologado - MN)

Em Vias de Classificação (Com despacho de abertura)
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Urbanização

Imóvel de Interesse Municipal (IIM)
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6. Intervenções anteriores

Auditor

Responsável

4.2. DIAGNÓSTICO SOCIAL
Ao contrário de outras intervenções da construção, a reabilitação é um caso delicado, uma vez que em
certas situações envolve o realojamento de pessoas. Embora pareça um problema de fácil resolução,
este torna-se mais complexo quando se trata de pessoas idosas, com mobilidade reduzida, crianças ou
mesmo pessoas que têm os seus postos de trabalho afectados. Como tal, a previsão antecipada deste
problema agiliza todo o processo de intervenção futura, visando não só o proprietário como todos os
seus intervenientes. Neste sentido foi considerada uma fase de diagnóstico social onde não é avaliado
nenhum item, mas sim analisada a situação social do edifício.
Neste tema é observado o estado e a ocupação do edifício, assim como a necessidade de realojamento.
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4.2.1. FICHA DE AVALIAÇÃO A.2 – DIAGNÓSTICO SOCIAL

Objectivo parcial

Estratégia da Operação

Ficha

Objectivo critério

Diagnóstico Social

Data

Ponderação

Obrigatório

Não Obrigatório

1. Estado do Edifício
Devoluto

Habitado

(Ponto 2)

2. Ocupação
Alugado

Habitação própria

Habitação

Serviço

Nº de habitantes

Comércio

Adultos

Crianças

Idosos
(≥70 anos)

Pessoas com mobilidade reduzida

(número)

3. Necessidade de Realojamento

Hotel

Capacidade

Pensão

Residencial

(nº de camas)

4. Outras soluções

Auditor
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Responsável

A.2
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5
CONCEPÇÃO DO ESPAÇO E
SAÚDE

O objectivo fundamental de qualquer acção de reabilitação desenvolvida sobre um edifício consiste
em resolver os danos físicos e a patologia construtiva e ambiental acumulada ao longo dos anos, assim
como introduzir, sempre que necessário, uma beneficiação geral, modernizando as instalações e
equipamentos existentes, tornando esse edifício apto para o seu completo e actualizado (re)uso como
habitação.
Sendo assim, será importante a verificação da qualidade sanitária do edifício, bem como a concepção
espacial das zonas privativas.
No que diz respeito à concepção do espaço, devem ser cumpridas as especificações definidas no
Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) [18], com uma última adaptação aprovada
Decreto-Lei n.º 290/2007 de 17 de Agosto. Existem contudo duas excepções: em edifícios
clandestinos susceptíveis de eventual reabilitação ou em edifícios anteriores à entrada em vigor do
RGEU que não sejam objecto de reformulações profundas ficam isentos de o cumprir.
Uma vez que este regulamento não cobre matérias como durabilidade e manutenção, qualidade da
edificação, segurança contra intrusão, sustentabilidade, vida útil, entre outros e estando desactualizado,
também, nas questões tecnológicas está em processo de redacção um novo RGEU. Este novo
documento para além de considerar estes pontos mencionados, considera alargar o âmbito de aplicação
quanto aos tipos de edifícios e à definição das intervenções, revelando-se como um regulamento
estruturante e ajustado à realidade actual.

5.1. QUALIDADE SANITÁRIA
Neste ponto é averiguado a existência de instalações sanitárias, de cozinha, as suas dimensões, o nível
de qualidade da água (potável ou não) e os dispositivos de evacuação de fumos e gases.

5.1.1. NÍVEL DE QUALIDADE

Neste objectivo critério considerou-se essencial a avaliação do estado de conservação dos itens
descritos anteriormente, compreendendo os seguintes critérios:
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Qualidade da água das habitações
Qualidade do ar das habitações

Nível de Qualidade

Instalação Sanitária
Equipamento -Louça
Equipamento -Torneiras
Equipamento Sanitário
Cozinha
Equipamento -Armários
Equipamento - Lava-louça
Equipamento -Torneiras
Equipamento Fogão e Frigorífico
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5.1.1.1. Ficha de Avaliação B.1 – Qualidade Sanitária e Acessibilidade

Objectivo parcial

Concepção do Espaço e Saúde

Ficha

Objectivo critério

Qualidade Sanitária e Acessibilidade

Data

Ponderação

Obrigatório

B.1

Não Obrigatório

1. Qualidade Sanitária
Água potável

Água não potável

Dispositivos de evacuação de fumos e gases

Relatório
Ventilação mecânica
Chaminé livre

2. Equipamento sanitário

Tipologia do Edifício
2

Cozinha

Quantidade

Área

(m )

Instalação sanitária

Quantidade

Área

(m )

2

3. Acessibilidade e qualidade do uso
Rampas

Corredores

Elevadores

Escadas

4. Avaliação do Estado de Conservação
Qualidade Sanitária - águas
4

O edifício dispõe de um relatório da análise da água actual, com resultado "potável".

2

O edifício não dispõe de um relatório da análise da água actual, embora a água seja potável.

0

O edifício não dispõe de um relatório da análise da água.

Qualidade Sanitária - ar
4

A habitação dispõe de dispositivos de evacuação de fumos e gases.

0

A habitação não dispõe de dispositivos de evacuação de fumos e gases.

Instalação sanitária
4

A habitação dispõe de mais do que uma instalação sanitária em condições de uso.

3

A habitação dispõe de mais do que uma instalação sanitária, em más condições.

2

A habitação dispõe de apenas uma instalação sanitária em condições de uso.

1

A habitação dispõe de apenas uma instalação sanitária, em más condições.

0

A habitação não dispõe de instalações sanitárias.
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Equipamento (Louça) - Instalação sanitária
4

Louças sanitárias em bom estado de conservação.

2

Louças sanitárias fendilhadas.

1

Louças sanitárias ou fixações corroídas ou partidas.

0

Louças sanitárias removidas ou inoperacionais, exigindo substituição.

Equipamento (Torneiras) - Instalação sanitária
4

Torneiras em bom estado de conservação.

2

Torneiras de aparelhos sanitários riscadas ou oxidadas.

1

Torneiras de aparelhos sanitários não assegurando a estanquidade.

0

Torneiras de aparelhos sanitários inoperacionais ou removidas, exigindo substituição.

Tipologia

Equipamento mínimo

IS 1
IS 2
L + B ou D + b +
T0 - T1 - T2
R
T3 - T4
B+L
L+b+R
L + B ou D + b +
T5 e >
L+D+R
R
Nota: L - lavatório; B - banheira; D - base de chuveiro; b - bidé; R - bacia de retrete
Equipamento Sanitário [4]
4

A habitação dispõe de mais do que o número mínimo de equipamento descrito na tabela anterior.

2

A habitação dispõe do número mínimo de equipamento descrito na tabela anterior.

0

A habitação não dispõe de nenhum equipamento sanitário.

Cozinha
4

A habitação dispõe de um compartimento para cozinha em condições de uso.

2

A habitação dispõe de um compartimento para cozinha, mas em más condições.

0

A habitação não dispõe de um compartimento para cozinha.

Equipamento (Armários) - cozinha [12]
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4

Armários de cozinha com revestimentos exigindo limpeza e/ou pintura.

3

Armários de cozinha com revestimentos riscados, partidos ou empolados.

2

Armários de cozinha com mecanismos de portas e gavetas deteriorados ou inoperacionais.

1

Armários de cozinha ou fixações partidos, rachados, com ataque biológico ou corroídos, exigindo
reparação ou substituição, havendo o risco de queda.

0

Ausência de local onde possa ser instalado armário-bancada de cozinha.
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Equipamento (Lava-louça) - cozinha [12]
4

Lava-loiça em bom estado de conservação.

3

Lava-loiça evidenciando desgaste.

2

Lava-loiça com anomalias que prejudicam o seu funcionamento.

1

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

0

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

Equipamento (Torneiras) - Cozinha
4

Torneiras em bom estado de conservação.

2

Torneiras de equipamentos de cozinha riscadas ou oxidadas.

1

Torneiras de equipamentos de cozinha não assegurando a estanquidade.

0

Torneiras de equipamento de cozinha inoperacionais ou removidas, exigindo substituição.

Equipamento (Fogão e Frigorífico) - Cozinha
4

Existência de local para instalar ambos os equipamentos.

2

Existência de local para instalar apenas um dos equipamentos.

0

Ausência de local onde possa ser instalado um fogão a gás ou eléctrico e um frigorífico em adequadas
condições de funcionamento.

Auditor

Responsável

5.2. CONCEPÇÃO ESPACIAL DE ZONAS PRIVATIVAS
É de notar que, antigamente aceitava-se com naturalidade as dimensões reduzidas dos fogos e dos seus
compartimentos, a sobreposição de funções num mesmo espaço e o reduzido nível de conforto e
privacidade. Existem mesmo situações que hoje são consideradas insalubres, como a sobreposição da
função cozinhar com a higiene pessoal e a existência de quartos de dormir interiores sem aberturas
para o exterior.
Por outro lado, algumas habitações antigas possuem espaços que para os modos de habitar actuais se
afiguram desnecessárias, nomeadamente a presença de uma sala de jantar de grandes dimensões, um
quarto e uma instalação sanitária próxima da cozinha para uma empregada doméstica, duas portas de
entrada (principal e de serviço), entre outras.
Estes modos de vida justificam que algumas habitações antigas, quando analisadas pelos padrões
actuais e devido às mudanças estruturais da sociedade, possam ter dimensões desadequadas e
organizações pouco funcionais.
Em resumo, a forma e o conceito de habitar têm sofrido profundas alterações, constituindo aspectos
que devem ser tidos em conta quando se desenvolve uma intervenção de reabilitação. Portanto,
considerou-se o objectivo critério Atribuição e Organização de Espaços, de modo a analisar-se estas
mesmas situações.
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5.2.1. ATRIBUIÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇOS

Organização do Espaço

Como critérios de avaliação para o referido objectivo considerou-se:

Entrada-Instalação Sanitária
Entrada-Cozinha
Entrada-Elementos Individuais
Elementos Individuais - Instalação Sanitária
Zonas comuns - Zonas Individuais
Zonas de Refeição – Cozinha
Área do Quarto

Atribuição de Espaços

Área da Sala
Área da Cozinha
Área Instalação Sanitária
Área Suplementar Obrigatória
Arrumos
Lavandaria e Secagem de Roupa
Largura de Corredores
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5.2.1.1. Ficha de Avaliação C.1 – Concepção Espacial – Organização de Espaços

Objectivo parcial

Concepção do Espaço e Saúde

Ficha

Objectivo critério

Concepção espacial - Organização de Espaços

Data

Ponderação

Obrigatório

C.1

Não
Obrigatório

1. Avaliação do Estado de Conservação
1.1 Organização de espaços
1.1 Trajectos
Entrada - Instalações sanitárias [4]
4

Ligação directa, passando por uma zona de circulação fechada em relação aos outros compartimentos.

1

Ligação passa pelo limite de uma zona comum (sala de estar ou de jantar).

0

Ligação atravessa as zonas comuns ou outros espaços.

Entrada - Cozinha [4]
4

Ligação directa, passando por uma zona de circulação fechada em relação aos outros compartimentos.

1

Ligação passa pelo limite de uma zona comum (sala de estar ou de jantar).

0

Ligação atravessa as zonas comuns ou outros espaços.

Entrada - Espaços individuais [4]
4

Ligação entrada - espaço individual passa por uma zona de circulação fechada.

1

A ligação passa pelo limite da zona de refeições ou de estar, sem barreira visual.

0

A ligação atravessa obrigatoriamente uma zona comum ou outro espaço.

Espaços individuais - Instalações sanitárias [4]
4

A Ligação passa por uma zona de circulação fechada.

1

A Ligação passa por uma zona de circulação fechada mas que corresponde, igualmente, à circulação
entre a entrada e os espaços comuns ou cozinha.

0

Ligação atravessa a zona de estar ou outro espaço.

1.2 Associação
Zonas Comuns - Zonas Individuais [4]
4

Em planta, as zonas comuns e individuais estão separadas por espaços de circulação fechados ou
instalações sanitárias.

1

Em planta, as zonas comuns e individuais estão separadas por espaços de circulação não fechados ou
pela cozinha.

0

Em planta, as zonas comuns e individuais contactam directamente.
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Zonas de Refeição - Cozinha [4]
4

A ligação entre ambas é directa, sem passar por outros espaços, de forma autónoma ou possível de
fechar em relação ao restante espaço comum.

1

A ligação entre ambas passa por uma zona de circulação, não sendo a distancia entre a porta da
cozinha e o local da mesa superior a 3,0 m.

0

A ligação entre ambas passa por uma zona de circulação ou outros espaços, sendo a distancia entre a
porta da cozinha e o local da mesa superior a 6,0 m.

Auditor
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5.2.1.2. Ficha de Avaliação C.2 – Concepção Espacial – Atribuição de Espaços

Objectivo parcial

Concepção do Espaço e Saúde

Ficha

Objectivo critério

Concepção espacial - Atribuição de Espaços

Data

Ponderação

Obrigatório

C.2

Não Obrigatório

1. Avaliação do Estado de Conservação
1.1 Atribuição de Espaços
1.1 Área de compartimentos

[18]

Quartos (m2)

0

1

2

3

4

T1

<10,5

10,5

12,5

14,5

16,5

T2

<19,5

19,5

24,5

29,5

34,5

T3

<28,5

28,5

36,0

43,5

51,0

T4

<35,0

35,0

43,0

51,0

59,0

Sala (m2)

0

1

2

3

4

T1

<10

10,0

12,0

14,0

16,0

T2

<12

12,0

17,0

22,0

27,0

T3

<12

12,0

19,5

27,0

34,5

T4

<12

12,0

20,0

28,0

36,0

Cozinha (m2)

0

1

2

3

4

T1

<6

6,0

8,0

10,0

11,5

T2

<6

6,0

11,0

16,0

13,5

T3

<6

6,0

13,5

21,0

15,5

T4

<6

6,0

14,0

22,0

17,5

Instalação
Sanitária (m2)

0

1

2

3

4

T1

<3,5

3,5

5,5

7,5

9,5

T2

<3,5

3,5

8,5

13,5

18,5

T3

<4,5

4,5

12,0

19,5

27,0

T4

<4,5

4,5

12,5

20,5

28,5
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Suplemento de
área
obrigatória
(m2)

0

1

2

3

4

T1

<4

4,0

6,0

8,0

10,0

T2

<6

6,0

11,0

16,0

21,0

T3

<8

8,0

15,5

23,0

30,5

T4

<8

8,0

16,0

24,0

32,0

Nota: Considerar que os valores encontram-se sob a forma de intervalos entre cada nota, sendo a nota maior
a de maior área.

Arrumos
4

A habitação dispõe de arrumos.

0

A habitação não dispõe de arrumos.

Lavandaria e secagem de roupa
4

A habitação dispõe de lavandaria e secagem de roupa.

0

A habitação não dispõe de lavandaria e secagem de roupa.

1.2 Dimensão dos compartimentos

[18]

Largura de Corredores
4

Corredores com a largura de 1,70 m, igual à largura mínima adicionada de espaço para um móvel.

1

Corredores com a largura mínima para passagem de duas pessoas - 1,20 m

0

Corredores com a largura mínima regulamentar - 1,10 m

Auditor

Responsável

5.3. GESTÃO AMBIENTAL
A temática da sustentabilidade é uma preocupação que está cada vez mais em voga, quer por parte dos
ocupantes de edifícios quer por parte de projectistas. Não podemos pensar apenas no valor que
teremos que gastar para tornar um edifício sustentável, mas sim que todos os recursos da terra são
escassos, e que sem eles não podemos manter viva a humanidade. Portanto, que vale pensar no
dinheiro que gastamos com medidas sustentáveis, porque se não o usarmos de nada nos valerá o
dinheiro? É nesta perspectiva que se incluiu nesta metodologia o item sustentabilidade. A maior parte
dos edifícios não está equipada com mecanismos sustentáveis, mas aqueles que estão deverão ser
valorizados. A mera menção a este facto poderá levar o Dono-de-Obra a ponderar o seu uso numa
posterior intervenção.
Aliado a sustentabilidade, temos as novas tecnologias, que permitem incluir mecanismos que facultam
a poupança, não só dos recursos naturais como dos financeiros. Para além disso, permite gerar
algumas situações de maior conforto para o utilizador, como é o caso dos sensores de água e
iluminação.
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5.3.1. SUSTENTABILIDADE

Baseando-se no referido anteriormente, optou-se por considerar os critérios de avaliação:

Sustentabilidade

Painéis Solares
Painéis Fotovoltaicos
Sensores de Iluminação
Sensores Torneiras de Água
Reaproveitamento/Recolha de Água
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5.3.1.1. Ficha de Avaliação D.1 – Sustentabilidade

Objectivo parcial

Concepção do Espaço e Saúde

Ficha

Objectivo critério

Sustentabilidade

Data

Ponderação

Obrigatório

D.1

Não Obrigatório

1. Dispositivos de sustentabilidade
Painéis Solares

Painéis Fotovoltaicos

Sensores de Iluminação

Reaproveitamento/recolha de águas

Sensores em Torneiras

2. Avaliação do Estado de Conservação
Painéis Solares [51] (Sistema solar térmico para AQS (águas quentes sanitárias))
4

Edifício prevê a instalação de painéis solares fornecendo entre 80 a 100% das necessidades anuais.

3

Edifício prevê a instalação de painéis solares fornecendo entre 70 a 80% das necessidades anuais.

2

Edifício prevê a instalação de painéis solares fornecendo entre 60 a 70% das necessidades anuais.

1

Edifício prevê a instalação de painéis solares fornecendo até 60% das necessidades anuais.

0

Edifício não prevê a instalação de painéis solares.

Painéis Fotovoltaicos [51] (Sistema Fotovoltaico)
4

Edifício prevê a instalação de painéis fotovoltaicos fornecendo entre 80 a 100% das necessidades
anuais.

3

Edifício prevê a instalação de painéis fotovoltaicos fornecendo entre 70 a 80% das necessidades anuais.

2

Edifício prevê a instalação de painéis fotovoltaicos fornecendo entre 60 a 70% das necessidades anuais.

1

Edifício prevê a instalação de painéis fotovoltaicos fornecendo até 60% das necessidades anuais.

0

Edifício não prevê a instalação de painéis fotovoltaicos.

Sensores de Iluminação
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4

O controlo é realizado por sensores de presença e reguladores de iluminação por sistemas automáticos,
permitindo a regulação pelos ocupantes.

2

O controlo é realizado por sensores de presença e reguladores de iluminação por sistemas automáticos.

1

O controlo é realizado manualmente pelos utilizadores.

0

Não existem um sistema de sensores de iluminação.
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Sensores nas Torneiras de Água
4

O controlo é realizado por sensores de presença e reguladores automáticos, permitindo a regulação
pelos ocupantes.

2

O controlo é realizado por sensores de presença e reguladores automáticos.

1

O controlo é realizado manualmente pelos utilizadores.

0

Não existe um sistema de sensores nas torneiras de água.

Reaproveitamento/Recolha de Águas
4

O edifício dispõe de meios de captação de água.

0

O edifício não dispõe de meios de captação de água.

Auditor

Responsável
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6
SEGURANÇA

Para além do conceito inicial de preservação e beneficiação do edifício, a segurança dos moradores e
utilizadores é um objectivo essencial da reabilitação de edifícios. Neste âmbito, os domínios da
segurança que são necessários avaliar compreendem:
• Segurança Contra Incêndios;
• Segurança Contra Intrusão;
• Segurança no Uso Normal;
• Segurança Estrutural.

6.1. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
A reabilitação de edifícios em matéria de segurança contra incêndios coloca-se de forma distinta
consoante o objecto de analise seja um edifício antigo, localizado num tecido urbano antigo, um
edifício recente, construído antes da publicação da regulamentação em vigor, ou um edifício
construído após a publicação dessa mesma regulamentação, mas não a respeitando parcial ou mesmo
totalmente. Isto deve-se aos diferentes parâmetros que o edifício obedece tornando-se difícil a
comparação do nível de qualidade de forma equitativa.
A regulamentação em vigor no início desta metodologia era o Regulamento de Segurança Contra
Incêndios em Edifícios de Habitação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 64/90 de 21 de Fevereiro de 1990
[19].
No ano de 2009 entrou em vigor uma nova legislação no que respeita à segurança contra incêndios.
Desta forma optou-se por introduzir nesta metodologia algumas ideias presentes nesse regulamento.
Em primeiro lugar será feita uma classificação do edifício consoante a nova nomenclatura, ao nível da
utilização tipo, categoria de risco, altura do edifício e local de risco.
Em seguida dividiu-se o objectivo critério em dois sub-objectivos: Exterior do Edifício e Interior do
Edifício. Assim, é mais fácil avaliar o estado dos elementos referentes a cada um.
Com esta avaliação pretende-se formular um conjunto de reflexões genéricas que podem servir de
orientação nas intervenções futuras e não criar uma metodologia que indique todos os pontos a serem
analisados do regulamento, uma vez que neste momento surgem algumas dúvidas que só serão
colmatadas após um período de experimentação.
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6.1.1. EXTERIOR DO EDIFÍCIO

Neste critério de avaliação considerou-se como critério principal os meios de ataque.
Como itens de avaliação propõe-se:

Exterior

Marcos de Incêndio
Marcos de Incêndio - tipo
Acesso para Viaturas
Pára-Raios
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6.1.1.1. Ficha de Avaliação E.1 - Exterior

Objectivo parcial

Segurança

Ficha

Objectivo critério

Segurança contra incêndios - exterior

Data

Ponderação

Obrigatório

1. Utilização Tipo (Artigo 6º)
I

VII

III

IV

V

VI

VIII

IX

X

XI

XII

Utilização Tipo -única

Utilização Mista

2. Categoria de Risco (Artigo 21º)

3º

3. Altura do Edifício (Anexo A)

B

4º

[20]

Média

4. Local de Risco (Artigo 18º)
A

[20]

2º

Pequena

Não Obrigatório

[20]

II

1º

E.1

Grande

Muito Grande

[20]
C

D

E

F

5. Meios de Ataque
Marcos de Incêndio [20]
4

Existem marcos de incêndio, no exterior do edifício, a uma distância superior a 30,0 m de qualquer saída
de emergência do mesmo.

1

Existem marcos de incêndio, no exterior do edifício, a uma distância não superior a 30,0 m de qualquer
saída de emergência do mesmo.

0

Não existem marcos de incêndio no exterior do edifício.

Marcos de Incêndio - Tipo
4

Marco de Incêndio.

3

Boca-de-incêndio.
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Acesso para viaturas [20]
4

O edifício é acessível em todas as fachadas com aberturas, por vias de acesso com, pelo menos, 7,0 m de
largura, situadas a um máximo de 15,0 m de distância.

3

O edifício é acessível em duas fachadas opostas, por vias de acesso com, pelo menos, 7,0 m de largura,
situadas a um máximo de 15,0 m de distância.

2

O edifício é acessível apenas em uma (duas no mínimo, no caso do tipo 4) fachada, por vias de acesso
com, pelo menos, 7,0 m de largura, situada a um máximo de 15,0 m de distância.

1

O edifício é acessível por vias de acesso situadas entre 15,0 e 30,0 m de distância.

0

As vias de acesso ao edifício encontram-se a mais de 30,0 m de distância.

6. Avaliação do Estado de Conservação
Pára-Raios [12]
4

Pára- Raios operacionais e em bom estado de conservação.

2

Pára-raios removido com condutores bastante deteriorados, mas ainda com contacto eléctrico entre a
haste e o eléctrodo de terra.

1

Pára-raios (haste) ou sua fixação fortemente corroídos, comprometendo a sua estabilidade.

0

Inexistência de Pára-Raios ou ligação interrompida ao eléctrodo de terra (no percurso desde a haste,
passando pelos condutores, até ao eléctrodo).

Auditor
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6.1.2. INTERIOR DO EDIFÍCIO

Neste critério de avaliação consideraram-se dois critérios principais: os meios de ataque e a segurança
passiva.
Como itens de avaliação propõe-se:

Extintores
Rede de Incêndio Armada
Isolamento de Acesso Vertical - Unifamiliar
Isolamento de Acesso Vertical - Multifamiliar
Isolamento e Protecção dos Locais de Risco
Isolamento e Protecção dos Meios de Circulação - horizontais

Interior

Isolamento e Protecção dos Meios de Circulação - verticais
Isolamento e Protecção da Caixa dos Elevadores
Isolamento e Protecção de Canalizações e Condutas
Portas de Qualificação de Resistência ao Fogo
Controlo de Fumo
Meios de Combate ao Incêndio
Indicativos e Iluminação
Detectores de Temperatura
Meios de Detecção
Caminhos de Evacuação
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6.1.2.1. Ficha de Avaliação E.2 - Interior

Objectivo parcial

Segurança

Ficha

Objectivo critério

Segurança contra incêndios - interior

Data

Ponderação

Obrigatório

E.2

Não Obrigatório

1. Utilização Tipo (Artigo 6º) [20]
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Utilização Tipo -única

Utilização Mista

2. Categoria de Risco (Artigo 21º)
1º

[20]

2º

3º

3. Altura do Edifício (Anexo A)
Pequena

A

[20]

Média

4. Local de Risco (Artigo 18º)
B

4º

Grande

Muito Grande

[20]
C

D

E

F

5. Meios de Ataque
Extintores [4]
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4

Existem dois extintores de pó químico ABC de eficácia mínima de 5A/34B por piso, localizado junto da
caixa de escadas e extintores suplementares junto dos quadros eléctricos gerais do edifício. Junto de
cada extintor existe um botão de alarme ligado a um sistema de alerta acústico.

3

Existem dois extintores de pó químico ABC de eficácia mínima de 5A/34B por piso, localizado junto da
caixa de escadas e junto destes um botão de alarme ligado a um sistema de alerta acústico.

2

Existe um extintor de tipo não especificado por piso, localizado junto da caixa de escadas.

1

Existe um extintor de tipo não especificado por piso, em local igualmente não definido.

0

Não existem extintores no edifício.
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Rede de Incêndio Armada (Artigo 184º) [20]
4

Existe uma rede de incêndio armada, com bocas-de-incêndio e mangueiras de carretel nas zonas
comuns de cada piso com um raio de acção máximo de 20,0 m, reserva de água no edifício e pressão
mínima em cada boca de 25,0 mca.

3

Existe uma rede de incêndio armada, com bocas-de-incêndio e mangueiras de carretel nas zonas
comuns com um raio de acção máximo de 20,0 m, ligada à rede pública e sem indicação da pressão
mínima disponível em boca.

2

Existe uma coluna seca.

0

Não está previsto nenhum sistema de ataque às chamas com utilização de água.

6. Segurança passiva
Isolamento de escadas de acesso vertical - edifício unifamiliar
4

As escadas de acesso vertical do edifício encontram-se enclausuradas.

2

As escadas de acesso vertical do edifício não se encontram enclausuradas, mas todos os
compartimentos dos pisos elevados possuem saída de emergência.

0

Outras condições não mencionadas nas notas anteriores.

Isolamento de escadas de acesso vertical - edifício multifamiliar (Artigo 45º) [20]
4

Cumpre o Regulamento.

0

Não cumpre o Regulamento.

Isolamento e Protecção dos locais de Risco (Capítulo IV - Secção III) [20]
4

Cumpre o Regulamento.

0

Não cumpre o Regulamento.

Isolamento e Protecção de Meios de Circulação - protecção das vias horizontais (Artigo 44º) [20]
4

Cumpre o Regulamento.

0

Não cumpre o Regulamento.

Isolamento e Protecção de Meios de Circulação - protecção das vias verticais (Artigo 45º) [20]
4

Cumpre o Regulamento.

0

Não cumpre o Regulamento.

Isolamento e Protecção das Caixas de Elevadores (Artigo 47º) [20]
4

Cumpre o Regulamento.

0

Não cumpre o Regulamento.

Isolamento e Protecção de Canalizações e Condutas (Capítulo IV - Secção V) [20]
4

As canalizações encontram-se isoladas em ductos.

0

As canalizações não se encontram em ductos.
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7. Avaliação do Estado de Conservação
Portas de qualificação de resistência ao fogo [12]
4

Portas de qualificação de resistência ao fogo em bom estado de conservação ou deterioradas, mas
garantindo parcialmente a estanquidade.

3

Portas de qualificação de resistência ao fogo permanentemente abertas devido à introdução indevida
de mecanismos ou à deficiência do fecho automático.

2

Algumas portas com qualificação de resistência ao fogo não garantindo estanquidade ou removidas,
mas não inviabilizando a utilização dos percursos de evacuação.

1

Generalidade das portas com qualificação de resistência ao fogo não garantindo estanquidade (ex.,
partidas, desafinadas impedindo o encerramento) ou removidas, inviabilizando a utilização dos
percursos de evacuação.

0

Edifício não possui portas com qualificação de resistência ao fogo.

Instalação de Controlo de Fumo [12]
4

Instalação de controlo de fumo operacional e sem anomalias evidentes.

3

Instalação de controlo de fumo com aberturas evidenciando desgaste (ex., soltas, riscadas).

2

Instalação de controlo de fumo com aberturas removidas ou degradadas por corrosão.

1

Instalação de controlo de fumo com generalidade das aberturas de admissão de ar e/ou saída do fumo,
meios mecânicos ou dispositivos de comando bloqueados ou inoperacionais.

0

O edifício não prevê a instalação de controlo de fumo.

Meios de Combate ao Incêndio
4

Meios de combate ao incêndio operacionais e dentro da validade.

3

Meios de combate ao incêndio evidenciando desgaste (ex., pictogramas dos extintores ilegíveis, pintura
de colunas secas deteriorada ou removida).

2

Meios de combate ao incêndio fora da validade.

1

Alguns meios de combate ao incêndio removidos ou inoperacionais, mas não inviabilizando o combate
ao incêndio.

0

Generalidade dos meios de combate ao incêndio removidos, inoperacionais inviabilizando o combate
ao incêndio.

Indicativos e iluminação [12]
4

72

Indicativos e iluminação de segurança operacionais em bom estado de conservação.

3

Indicativos e iluminação de segurança com sujidades, riscados ou oxidados.

2

Alguns indicativos e iluminação de segurança inoperacionais ou removidos, mas não inviabilizando a
utilização dos percursos de evacuação.

1

Generalidade dos indicativos e iluminação de segurança inoperacionais ou removidos (ex., indicativos
ocultados, aparelhos de iluminação ou blocos autónomos vandalizados) inviabilizando a utilização dos
percursos de evacuação.

0

No edifício não existe indicativos nem iluminação de segurança.
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Detectores de Temperatura [12]
4

Detectores de temperatura operacionais e em bom estado de conservação.

2

Alguns detectores de temperatura localizados acima das vergas das portas de patamar removidos.

1

Dispositivo de chamada de ascensor ou ascensor para uso exclusivo dos bombeiros em caso de
incêndio inoperacional.

0

Detectores de temperatura removidos ou inexistência de instalação para a colocação dos mesmos.

Meios de Detecção
4

Meios de detecção operacionais e em bom estado de conservação.

3

Meios de detecção, alerta e alarme com alguma sujidade, não comprometendo a funcionalidade do
sistema.

2

Meios de detecção, alerta e alarme parcialmente removidos motivando o funcionamento deficiente do
sistema.

1

Meios de detecção, alerta e alarme parcialmente removidos motivando inoperacionalidade do sistema.

0

Não existem meios de detecção no edifício.

Caminhos de Evacuação [12]
4

Caminhos de evacuação livres, sem elementos a obstruir.

2

Caminhos de evacuação parcialmente obstruídos.

1

Caminhos de evacuação totalmente obstruídos por elementos facilmente retiráveis.

0

Caminhos de evacuação totalmente obstruídos por elementos fixos.

Auditor

Responsável

6.2. SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO
Qualquer edifício deverá ser dotado de elementos que confiram a protecção dos moradores e dos seus
bens contra intrusões indesejáveis de pessoas, de animais e de objectos.
Em Portugal não existem regulamentos ou normas que definam essa exigência, constituindo a
generalidade das especificações regras de boa prática.
Como tal, introduziu-se nesta metodologia uma avaliação do estado de conservação dos mecanismos
de protecção inerentes a esta problemática.

6.2.1. MECANISMOS DE PROTECÇÃO

Como critérios de avaliação deste objectivo, ponderou-se analisar:

Espaços comuns
Mecanismos de Protecção Habitação
Instalações de Segurança
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6.2.1.1. Ficha de Avaliação F.1 – Segurança Contra Intrusão

Objectivo parcial

Segurança

Ficha

Objectivo critério

Segurança contra intrusão

Data

Ponderação

Obrigatório

F.1

Não Obrigatório

1. Avaliação do Estado de Conservação
Espaços Comuns [47]
4

Todos os acessos do espaço público aos espaços de comunicação comum são encerrados.

3

Visibilidade das escadas e elevadores a partir da rua e visibilidade das portas dos fogos a partir de
escadas e elevadores.

2

Espaços de comunicação comuns com ausência de recantos, transparência entre átrio interior e exterior.

1

Espaços comuns de acesso aos fogos em corredor ou galeria, com uma grande extensão e sem
iluminação natural.

0

Ausência de Porta de entrada/saída do edifício.

Habitação [47]
4

Espaço exterior à porta de entrada/saída da habitação claramente visível a partir do interior sem ser
necessário abri-la.

3

Existência de elementos de protecção dos espaços exteriores privados térreos (muros, gradeamentos e
vedações).

2

Percurso exterior de acesso ao edifício visível a partir das habitações.

1

Vãos de janela facilmente acessíveis a partir do espaço público ou de espaços comuns.

0

Ausência de Porta de entrada/saída do fogo ou existência de porta deteriorada, ou porta com estrutura
pouco resistente.

Instalações de Segurança [12]
4

Instalação de segurança contra intrusão em bom estado de conservação.

3

Instalação de segurança contra a intrusão com componentes evidenciando desgaste.

1

Instalação de segurança contra a intrusão com diversos componentes inoperacionais.

0

Instalação de segurança contra a intrusão inexistente, inoperacional ou removida.

Auditor
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Responsável
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6.3. SEGURANÇA NO USO NORMAL
Da mesma forma que um edifício esta dotado de mecanismos contra a intrusão, também este deverá
ter elementos que minimizem o risco de ocorrência de acidentes no uso normal dos espaços e
equipamentos que os constituem. Para esse efeito os edifícios devem garantir a protecção das pessoas
contra agentes agressivos, choques ou quedas acidentais e quedas de locais sobrelevados.
Para este item o problema da inexistência de regulamentação repete-se, mantendo-se as especificações
como regras de boa prática.

6.3.1. MECANISMOS DE PROTECÇÃO

De modo a colmatar este problema considerou-se relevante a verificação do estado de conservação dos
mecanismos de protecção. Compreende os seguintes critérios:

Agentes agressivos
Choques ou quedas acidentais
Mecanismo de Protecção
Quedas de locais sobrelevados
Dispositivos de Protecção contra Queda
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6.3.1.1. Ficha de Avaliação G.1 – Segurança no Uso Normal

Objectivo parcial

Segurança

Ficha

Objectivo critério

Segurança no Uso Normal

Data

Ponderação

Obrigatório

G.1

Não Obrigatório

1. Avaliação do Estado de Conservação
Agentes Agressivos [47]
4

Fogão da cozinha sem acesso lateral, separado de qualquer parede ou equipamento lateral com altura
superior à sua por uma distância não inferior a 0,20 m e não pode ser afectado numa profundidade de
0,50 m pelo movimento de portas.

3

Inexistência de arestas vivas ou extremidades projectadas perigosas.

2

Portas e protecções da banheira e do duche sem fechaduras e constituídas por vidro de segurança, ou
outro material com idênticas características de segurança.

1

Portas e janelas de vidro sem marcas de segurança que as tornam bem visíveis ou a uma altura do
pavimento inferior a 1,20 m.

0

Equipamentos eléctricos, tomadas e circuitos eléctricos degradados motivando o risco de curto-circuito,
electrocussão ou explosão.

Choques ou quedas acidentais [47]
4

Revestimentos de piso de espaços em que exista o uso da água garante boa aderência mesmo quando
húmidos ou molhados.

3

Janelas facilmente manobráveis, protegidas contra o risco de queda (ex. caixilhos reforçados ou
floreiras) cuja altura do peitoril ao pavimento seja inferior a 0,90 m.

2

Guardas sem espaços que permitem a passagem de crianças ou a queda de objectos.

1

Existência de degraus isolados em zonas mal iluminadas e sem identificação de desnível e/ou escadas
íngremes, sem patins de descanso e sem corrimão.

0

Ausência de iluminação natural e iluminação artificial insuficiente ou avariada.

Quedas de locais sobrelevados [47]
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4

Espaços com desníveis relativamente ao pavimento adjacente de altura superior a 0,50 m possuem
guardas, muretes ou outros elementos de protecção.

3

Inexistência de elementos horizontais nas guardas que facilitam a escalada por crianças.

2

Escadas com pelo menos um corrimão situado do lado direito de quem desce.

1

Inexistência de guardas em situações que existem mudanças de nível de pavimento.

0

Inexistência de protecções em locais perigosos (poços, garagens, instalações técnicas, etc.).
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Dispositivos de Protecção contra Queda [12]
4

Dispositivos de protecção contra queda sem sinais de deteorização, não indiciando risco para os
utilizadores.

3

Dispositivos de protecção contra queda com sujidades ou oxidados, exigindo limpeza e/ou pintura.

2

Dispositivos de protecção contra queda com elementos ou fixações deteriorados (ex., partidos,
corroídos, com ataque biológico, com buracos, com fendas), com alteração da sua geometria (ex.,
elementos deformados, pendentes, deslocados), ou com elementos em falta, mas não indiciando risco
de ocorrerem acidente.

1

Dispositivos de protecção contra queda com elementos ou fixações deteriorados, com alteração da sua
geometria, ou com elementos em falta, indiciando risco de ocorrerem acidentes sem gravidade.

0

Dispositivos de protecção contra queda com elementos ou fixações deteriorados, com alteração da sua
geometria, ou com elementos em falta, indiciando risco de ocorrerem acidentes com gravidade.

Auditor

Responsável

6.4. SEGURANÇA ESTRUTURAL
A segurança estrutural é aquela que terá de ser encarada com mais cuidado pois irá pôr em causa todas
as questões subsequentes. O cumprimento da regulamentação em vigor exige que os edifícios
apresentem condições de segurança estrutural adequadas ao seu uso. No entanto, a ocorrência ou o
aparecimento de anomalias em elementos estruturais ou de danos visíveis em elementos secundários
não imputáveis a causas externas poderão indiciar um risco acrescido de falha de segurança.
Desta forma devem ser avaliadas todas as condições de segurança estrutural, que terá objectivos
diferentes consoante o tipo de dano ou anomalia existente.
Actualmente encontra-se em vigor dois regulamentos que regem a segurança estrutural:
 Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA) [54] – no
qual estão definidas as acções (verticais e horizontais) que deverão ser consideradas em
projecto, bem como a correspondente quantificação numérica, locais de aplicação e
critérios para a sua combinação;
 Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (REBAP) [53] – no qual se
encontram definida as características resistentes do material estrutural mais corrente nos
edifícios portugueses, bem como os critérios de cálculo a seguir no dimensionamento das
peças.
O Eurocódigo 2 (EC2) [52] é um regulamento que ainda não se encontra em vigor, mas que irá definir,
para toda a comunidade europeia, os procedimentos de cálculo para as estruturas de betão armado,
tendo sido por isso considerado nesta metodologia.
Considerou-se que seria importante adoptar uma metodologia de avaliação das condições de segurança
estrutural que compreende as seguintes etapas:



Identificação e caracterização da estrutura (tipologia da estrutura resistente e material
constituinte);
Levantamento de anomalias estruturais (tipo de anomalia e elemento onde esta se
verifica);
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Recolha de Informação sobre o Edifício (História de danos no Edifício e intervenções
realizadas);
Avaliação do Estado de Conservação da estrutura (materiais e anomalias).

Esta avaliação do estado de conservação da estrutura será dividida em cinco partes, correspondendo
cada uma a um tipo de estrutura (Betão Armado, Metálicas, Alvenaria e Madeira) e uma a dados
gerais. Assim consegue-se analisar as anomalias que são características de cada tipo.
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6.4.1. FICHA DE AVALIAÇÃO H.1 – SEGURANÇA ESTRUTURAL

Objectivo parcial Segurança

Ficha

Objectivo critério Segurança Estrutural

Data

Ponderação

Obrigatório

H.1

Não Obrigatório

1. Tipologia da estrutura
Pórtico / parede

Viga / pilar

Laminar

Edifícios Pombalinos

Edifícios de "betão fabricado em
obra”

Edifícios "Gaioleiros"

Edifícios de "betão certificado”

Outra __________________

Edifícios "de laje"

2. Material
Betão
armado

Alvenaria

Mista (aço / betão)

Outra
___________

Metal

Madeira

Mista (betão / alvenaria)

3. Tipo de anomalia

Deformações
Fendas

Roturas por compressão
Destacamento de
elementos

Desnivelamentos

4. Elemento a avaliar

Fundações

Vigas

Pilares
Lajes
Elementos Salientes (varandas, balcões e
marquises)

Paredes estruturais

Exteriores
Interiores

5. Informação adicional
História de danos
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Intervenções anteriores
Elemento

Tipo de Intervenção

Auditor

Ano

Responsável

6.4.2. ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

Betão Armado

No caso da Estrutura de Betão Armado os critérios de avaliação são:
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Armaduras
Deformações
Fendilhação
Assentamentos
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6.4.2.1. Ficha de Avaliação H.2 – Betão Armado

Objectivo parcial

Segurança

Ficha

Objectivo critério

Segurança Estrutural - Estrutura de Betão Armado

Data

Ponderação

Obrigatório

H.2

Não Obrigatório

1. Tipologia da estrutura Resistente

Pórtico / parede

Viga / pilar

Laminar

Outra
__________________

2. Elemento a avaliar
Fundações

Vigas

Pilares

Lajes

Paredes estruturais

Exteriores
Interiores

Elementos Salientes (varandas, balcões e marquises)
3. Avaliação do Estado de Conservação
Estrutura de betão armado ou mista
Armaduras [12]
4 Estrutura sem descasque no recobrimento de armaduras.
3

Estrutura sem descasque no recobrimento de armaduras mas evidenciado reparações anteriores pouco
cuidadas.

2 Estrutura com descasque no recobrimento de armaduras em áreas limitadas.
1 Estrutura com descasque no recobrimento de armaduras em áreas generalizadas.
0 Estrutura com armaduras à vista e com corrosão profunda em grandes áreas.

Deformações [52]
4 Elementos sem deformações significativas.
2 Elementos com deformações ligeiras (Inferiores ao comprimento do vão/250).
1

Estrutura com alteração da geometria e deformações iguais ao comprimento do vão/250 , motivando
danos em outros elementos construtivos, nas instalações ou no equipamento.

Estrutura com significativa alteração da geometria e deformações superiores ao comprimento do vão/250.
0 (ex., pilares muito desaprumados, vigas ou lajes com grandes abaulamentos), indiciando risco de colapso
total ou parcial.

81

Metodologia de Qualificação de Edifícios – Aplicação a Operações de Reabilitação

Fendilhação [52]
4 Elemento sem fendilhação visível.
3 Fendilhação com largura inferior a 0,1 mm.
2

Manchas de ferrugem e fendilhação que não indiciam problemas estruturais. Fendilhação com abertura
entre os 0,2 mm e os 0,1 mm.

1

Estrutura com fendilhação cuja localização, orientação e evolução indiciam problemas estruturais.
Fendilhação com abertura máxima de 0,2 mm.

0

Estrutura com fendilhação cuja localização, orientação e evolução indiciam risco de colapso total ou
parcial. Fendilhação com abertura maior do que 0,2 mm.

Tipo de Fissuras
Flexão
Pura

Tracção Pura

Corte

Torção

Perda de
Aderência

Assentamentos [46]
4 Fundações sem assentamentos diferenciais.
2 Fundações com assentamentos diferenciais inferiores aos valores máximos admissíveis (< 50mm).
1 Fundações com assentamentos diferenciais no limite dos valores máximos admissíveis (50 mm).
Fundações com assentamentos diferenciais colocando em risco a segurança estrutural do edifício
0
(>50 mm).
Auditor

Responsável

6.4.3. ESTRUTURAS METÁLICAS

Metálica

No caso da Estrutura Metálica os critérios de avaliação são:
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Corrosão
Elementos
Deformações
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6.4.3.1. Ficha de Avaliação H.3 – Metálica

Objectivo parcial

Segurança

Ficha

Objectivo critério

Segurança Estrutural - Estrutura Metálica

Data

Ponderação

Obrigatório

H.3

Não Obrigatório

1. Tipologia da estrutura Resistente
Pórtico / parede

Viga / pilar

Laminar

Outra __________________

2. Elemento a avaliar
Fundações

Vigas

Pilares

Lajes

Paredes estruturais

Exteriores
Interiores

Elementos Salientes (varandas, balcões e marquises)
3. Avaliação do Estado de Conservação
Estrutura Metálica
Corrosão [12]
4 Estrutura sem sinais de corrosão.
3 Estrutura com sinais pontuais e superficiais de corrosão.
2 Estrutura com sinais pontuais de corrosão.
1 Estrutura com corrosão generalizada mas não indiciando risco de colapso.
0 Estrutura com corrosão generalizada indiciando risco de colapso total ou parcial.

Elementos
4 Não há vestígios de elementos removidos.
2 Alteração ou remoção de elementos não indiciando risco de colapso.
0 Alteração ou remoção de elementos indiciando risco de colapso total ou parcial.

Deformações
4 Elementos sem deformações significativas.
3 Elementos com deformações ligeiras, visíveis apenas com equipamentos de medição.
2 Elementos com deformações ligeiras, mas visíveis a "olho nu" .
1

Estrutura com alteração da geometria, motivando danos em outros elementos construtivos, nas
instalações ou no equipamento.

0

Estrutura com significativa alteração da geometria (ex., pilares muito desaprumados, vigas ou lajes com
grandes abaulamentos), indiciando risco de colapso total ou parcial.

Auditor

Responsável
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6.4.4. ESTRUTURAS DE ALVENARIA

No caso da Estrutura de Alvenaria os critérios de avaliação são:

Alvenaria

Fendilhação
Desagregação
Deformações
Assentamentos
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6.4.4.1. Ficha de Avaliação H.4 – Alvenaria

Objectivo parcial Segurança

Ficha

Objectivo critério Segurança Estrutural - Estrutura de Alvenaria

Data

Ponderação

Obrigatório

H.4

Não Obrigatório

1. Tipologia da estrutura Resistente
Pórtico / parede

Viga / pilar

Laminar

Outra __________________

2. Elemento a avaliar
Fundações

Vigas

Pilares

Lajes

Paredes estruturais

Exteriores
Interiores

Elementos Salientes (varandas, balcões e marquises)
3. Avaliação do Estado de Conservação
Estrutura de Alvenaria
Fendilhação [46]
4 Estrutura sem fendilhação significativa.
3 Estrutura com fendilhação localizada de pequena largura.
2 Estrutura com fendilhação frequente de pequena largura.
1 Estrutura com fendilhação localizada de largura média.
0 Estrutura com fendilhação maior que 5 mm e indiciando risco de desabamento total ou parcial.

Desagregação
4 Estrutura sem desagregação de elementos.
2 Estrutura com desagregação de elementos, não comprometendo a sua estabilidade.
0 Estrutura com desagregação de elementos, comprometendo a sua estabilidade.

Deformação
4 Elementos sem deformações significativas.
3 Elementos com deformações ligeiras, visíveis apenas com equipamentos de medição.
2 Elementos com deformações ligeiras, mas visíveis a "olho nu" .
1

Estrutura com alteração da geometria, motivando danos em outros elementos construtivos, nas
instalações ou no equipamento.

0

Estrutura com significativa alteração da geometria (ex., paredes com abaulamentos), indiciando risco de
colapso total ou parcial.
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Assentamentos [46]
4 Fundações sem assentamentos diferenciais.
2

Fundações com assentamentos diferenciais inferiores aos valores máximos admissíveis (<50 mm -tijolo;
< 25 mm - pedra).

1

Fundações com assentamentos diferenciais no limite dos valores máximos admissíveis (50 mm -tijolo;
25 mm - pedra).

0

Fundações com assentamentos diferenciais colocando em risco a segurança estrutural do edifício
(>50 mm -tijolo; >25 mm - pedra).

Auditor

Responsável

6.4.5. ESTRUTURAS DE MADEIRA

Madeira

No caso da Estrutura de Madeira os critérios de avaliação são:
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Deformações
Deteorização Superficial
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6.4.5.1. Ficha de Avaliação H.5 – Madeira

Objectivo parcial

Segurança

Ficha

Objectivo critério

Segurança Estrutural - Estrutura de Madeira

Data

Ponderação

Obrigatório

H.5

Não Obrigatório

1. Tipologia da estrutura Resistente
Pórtico / parede

Viga / pilar

Laminar

Outra __________________

2. Elemento a avaliar
Fundações

Vigas

Pilares

Lajes

Paredes estruturais

Exteriores
Interiores

Elementos Salientes (varandas, balcões e marquises)
3. Avaliação do Estado de Conservação
Estrutura de Madeira
Deformação [12]
4

Estrutura sem deformações significativas.

3

Estrutura com deformações ligeiras.

2

Estrutura com deformações em áreas limitadas (ex., pavimentos com pequenas deformações).

1

Estrutura com alteração da geometria (ex., pavimentos com deformações notórias em grandes áreas),
motivando danos em outros elementos construtivos, nas instalações ou no equipamento.

0

Estrutura com significativa alteração da geometria (ex., pavimentos com abaulamentos, cedências ou
outras deformações), indiciando risco de desabamento total ou parcial.

Deteorização superficial [12]
4

Estrutura sem vestígios de deteorização superficial.

3

Estrutura com vestígios de infestação por carunchos ou manchas de humidade (mas com infiltrações de
água resolvidas).

2

Estrutura com deterioração superficial por ataque biológico (carunchos ou térmitas), e/ou níveis de
humidade elevados.

1

Estrutura com ataque biológico activo (caruncho, térmitas ou fungos de podridão).

0

Estrutura com sinais de rotura, perda de secção significativa ou destruição total de elementos, indiciando
risco de desabamento total ou parcial.

Auditor

Responsável
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7
QUALIDADE DA ENVOLVENTE E
DAS PARTES COMUNS

Normalmente quando se falam de anomalias, as primeiras a serem identificadas são as estruturais,
devido à gravidade que algumas poderão ter, podendo causar acidentes fatais. Mas não só de
anomalias estruturais vive o edifício. As anomalias não estruturais são maioritariamente visíveis na
sua envolvente, não só devidas à má concepção, assim como, devido ao tempo de vida útil dos
materiais que não sofreram qualquer tipo de manutenção. Estes são por vezes os maiores problemas
que os gestores de condomínios se debatem, uma vez que trata-se de espaços comuns a todos os
utilizadores, dependendo de todos a sua preservação e manutenção.
As anomalias (GONÇALVES, 2004) “podem ocorrer de diversas formas, consoante a parte atingida,
as funções que são afectadas, bem como a natureza dos materiais e técnicas de construção utilizadas,
origem, causas e períodos de ocorrência” [51]. Por outro lado, (AGUIAR et al., 1992), “as anomalias
que afectam o revestimento traduzem-se em degradações inconvenientes e inestéticas no aspecto,
perda de coesão e aderência do revestimento em relação aos suportes e pelo desgaste anormal dos
mesmos”.[51]
A população Portuguesa ainda não compra um imóvel considerando os gastos futuros que uma
habitação acarreta. A sua acção passa por comprar o imóvel e habitá-lo, sem dispor de mais meios
financeiros, apenas os essenciais para o pagamento da mesma. Desta forma as habitações vão-se
degradando sem qualquer tipo de manutenção.
Sendo a envolvente exterior dos edifícios, em boa parte, uma imagem para a Sociedade, a sua
degradação cria não só fenómenos de menor auto-estima, como estigmatiza socialmente os habitantes
dos bairros degradados.
O processo de avaliação do exterior das construções consta da verificação do estado de conservação os
seus elementos construtivos. Serão considerados os seguintes elementos construtivos da envolvente
exterior para análise:
 Cobertura;
 Fachadas;
 Vãos de Fachada;
 Elementos Salientes.
Quando se refere à parte comum do edifício pensa-se nos espaços que serão utilizados pelos
moradores tanto no que se refere aos acessos, como nas actividades de tempo livre.
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Muitas das habitações antigas dispõe de espaços de jardins que estão completamente ocupados por
entulhos ou que simplesmente estão abandonados, podendo em alguns casos serem alvos de ocupação
por animais, pessoas ou até mesmo causarem acidentes, como incêndios.
Por tal, é notório a necessidade de avaliar o estado de conservação destes espaços, assim como
distinguir aqueles que se encontram preservados e os que possuem espaços para actividades diversas
úteis para a população residente.
Optou-se por utilizar uma metodologia idêntica para cada objectivo critério, sendo constituída por três
verificações: os materiais utilizados, a tecnologia e a avaliação do estado de conservação.
Nas duas primeiras fases não é feita uma avaliação quantitativa, mas sim uma análise do elemento, de
modo a fornecer informações para posteriores intervenções.
Na fase da avaliação do estado de conservação será dada uma nota quantitativa consoante o estado dos
critérios de avaliação analisados.

7.1. ENVOLVENTE
7.1.1. COBERTURA

No caso da cobertura verifica-se o tipo de revestimento, a tecnologia utilizada (tipo, isolamento,
estrutura de suporte, etc). Neste objectivo pretende-se avaliar toda a estrutura principal de suporte (ex.,
asnas, vigas, lajes de cobertura), a estrutura secundária de suporte (ex., madres, varas, ripas, etc.) e o
estado das impermeabilizações.

Cobertura

Como critérios de avaliação propõe-se a análise sobre os itens:
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Imperfeições
Deformações
Revestimento
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7.1.1.1. Ficha de Avaliação I.1 – Cobertura

Objectivo Superior Qualidade da Envolvente e das Partes Comuns

Objectivo critério

Ficha

I.1

Data

Envolvente - Cobertura

Ponderação

Obrigatório

Não Obrigatório

1. Materiais
Revestimento da Cobertura
Vidrada

C/ subtelha

Telha cerâmica lusa

Fibrocimento

Telha cerâmica marselha

Plástico

Telha cerâmica de canudo

Metálico

Telha cerâmica romana

Betuminoso (telha asfáltica)

Telha cerâmica plana

Misto

Soletos de ardósia

Telha de betão
Terraço-jardim

2. Tecnologia
Inclinada (2.1)

Plana / terraço (2.2)

Cobertura de uma
água

Cobertura de duas águas

Cobertura de quatro
águas

Acessibilidade

Mista (inclinada / terraço)

Cobertura em pavilhão

Cobertura Invertida

Cobertura de três águas

Cobertura redonda

Cobertura Tradicional

Isolamento Térmico
Betão de agregados leves

Aglomerado de cortiça

Betão celular

Painéis de vidro celular

Poliestireno expandido moldado

Painéis mistos

Poliestireno expandido extrudido

Lã de vidro

Espuma rígida de poliuretano

Lã de rocha
Outra solução
______________________

Perlite ou vermiculite expandida
Fibras, partículas ou aparas de madeira
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2.1) Estrutura de suporte
Betão armado

Contínua

Madeira

Asna aberta

Mista (madeira / metálica)

Descontínua

Metálica

Asna fechada
Muretes de alvenaria

Madres
Ripas

Inclinação

2.2) Estrutura de suporte
Laje maciça de betão armado

Perfis metálicos

Laje aligeirada de betão armado

Pisos de madeira ou seus derivados

3. Avaliação do Estado de Conservação
Impermeabilização [57]
4

Impermeabilização em bom estado de conservação.

3

Impermeabilização com enrugamentos ou dobras, estando incorrectamente colocado.

2

Impermeabilização com empolamento ou bolsas de ar, estando incorrectamente aplicado.

1

Impermeabilização com fissuras longitudinais ou transversais de desenvolvimento significativo originando
infiltrações.

0

Impermeabilização perfurada ou rasgada exigindo substituição total ou parcial.

Deformações [57]
4

Cobertura sem deformações.

3

Cobertura com pequenas deformações facilmente colmatada.

2

Cobertura deformada em áreas limitadas.

1

Cobertura deformada em grandes áreas.

0

Cobertura com alteração da geometria geral, indiciando grave deterioração da estrutura subjacente,
consequência da cedência, ruína ou rotura de elementos resistentes primários.

Revestimento [57]
4

Revestimento sem anomalias aparentes.

3

Revestimento de cobertura inclinada com sujidades ou vegetação parasitária, mas não comprometendo a
estanquidade à água.

2

Revestimento de cobertura inclinada com alguns elementos deteriorados (ex., telhas ou chapas partidas)
colocando em risco a estanquidade à água.

1

Revestimento de cobertura inclinada com deterioração acentuada (ex., elementos em falta), originando
infiltrações.

0

Revestimento de cobertura inclinada originando infiltrações generalizadas e exigindo substituição total
(ex., revestimento removido numa grande extensão).

Auditor
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7.1.2. FACHADAS

No caso das fachadas verifica-se o tipo de material constituinte (revestimento e estrutura), a tecnologia
utilizada (tipo, isolamento, etc). Neste objectivo pretende-se avaliar todas as partes opacas das paredes
exteriores não-estruturais, os revestimentos de paredes exteriores não-estruturais e os muros de
espaços exteriores privados (ex., logradouro).
Como critérios de avaliação propõe-se a análise sobre os itens:

Fendilhação

Fachadas

Irregularidades
Humidade
Risco de Queda
Elementos Decorativos
Aspecto Exterior
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7.1.2.1. Ficha de Avaliação I.2 – Fachadas

Objectivo Superior

Qualidade da Envolvente e das Partes Comuns

Ficha

Objectivo critério

Envolvente - Fachadas

Data

Ponderação

Obrigatório

I.2

Não Obrigatório

1. Materiais
Estrutura
Alvenaria de tijolo furado

Alvenaria de tijolo maciço

Betão

Pedra natural

Blocos de betão

Desconhecida

Blocos de betão de argila expandida

Blocos de betão celular autoclavado

Caixa-de-ar

Betão à vista

Espessura _________ (cm)

Revestimento da Fachada
Ladrilhos cerâmicos

Ladrilhos hidráulicos

Placas de pedra artificial

Placas de pedra natural

Soletos / placas onduladas de fibrocimento

Telhas cerâmicas

Ligantes tradicionais com pintura

Pintura com acabamento liso

Ligantes não tradicionais (monomassas) com / sem pintura

Pintura com acabamento rugoso

ETICS

Impermeabilização

Tijolo cerâmico face-à-vista

Isolamento Térmico

Pelo interior

Na caixa-de-ar

Pelo exterior

Espessura ___________(cm)

Lã de rocha

Espuma de poliuretano injectada

Lã de vidro

Placas de poliuretano

Poliestireno expandido moldado

Aglomerado negro de cortiça

Poliestireno expandido extrudido

Argila expandida

2. Tecnologia
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Parede de Pano Duplo

Paramento 1____ (espessura, cm)

Parede de Pano Duplo com Caixa de Ar

Paramento 2____ (espessura, cm)

Parede de Pano Simples

Caixa-de-ar _____(espessura, cm)
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3. Avaliação do Estado de Conservação
Fendilhação [57] [12]
4

Revestimento de paredes sem fissuras, ou fissuras de muito pequena largura localizada.

3

Revestimento de paredes com pequenas fissuras generalizadas.

2

Revestimento de paredes com fissuras localizadas de largura média.

1

Paredes com aberturas resultantes da degradação que permitem a intrusão indesejada de animais no
interior do edifício, bem como a proliferação de pragas.

0

Paredes com descontinuidades, fendilhação com largura superior a 5 mm, ou desagregação de
elementos comprometendo a sua estabilidade.

Irregularidades [57]
4

Revestimentos de paredes apenas exigindo limpeza.

3

Revestimentos de paredes com sujidades, alteração de cor ou de textura, exigindo limpeza ou pintura.

2

Paredes com grande diversidade de revestimentos, variações de cor ou textura, denotando reparações
anteriores pouco cuidadas.

1

Revestimentos de paredes em falta, soltos, empolados, com ataque biológico ou em desagregação em
áreas limitadas.

0

Revestimentos de paredes em falta, soltos, empolados com ataque biológico ou em desagregação em
grandes áreas, exigindo substituição ou reparação total.

Humidade [12]
4

Revestimento de paredes sem sinais de presença de água.

2

Revestimentos de paredes com sinais que revelam a presença anterior de água, percebendo-se que a
origem do problema foi resolvida atempadamente.

1

Revestimentos de paredes com áreas limitadas molhadas ou muito húmidas.

0

Revestimentos de paredes com grandes áreas molhadas ou muito húmidas.

Risco de Queda [12]
4

Paredes sem deformações ou descontinuidades.

2

Paredes com abaulamentos, desaprumos ou outras deformações motivando danos em outros elementos
construtivos, nas instalações ou no equipamento.

1

Paredes ou guarnecimentos de vãos com grandes abaulamentos, cedências, desaprumos, ou outras
deformações que indiciem o risco de desabamento total ou parcial.

0

Placas de revestimento de massa elevada indiciando risco de queda que pode colocar em perigo a vida
de pessoas.

Elementos decorativos [12]
4

Paredes apenas necessitando de limpeza.

3

Paredes com pintura removida em áreas limitadas.

2

Paredes com pintura removida em grandes áreas.

1

Elementos decorativos de paredes partidos ou fortemente desgastados.

0

Pequenos elementos decorativos de paredes partidos e/ou deslocados e em risco de queda.
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Aspecto Exterior [57]
4

Revestimento de paredes sem vestígios de eflorescências / criptoflorescências ou vegetação parasitária.

3

Revestimentos de paredes com vegetação parasitária de pequeno porte (plantas, erva).

2

Revestimentos de paredes com eflorescências / criptoflorescências em zonas localizadas e de pequeno
tamanho.

1

Revestimentos de paredes com sinais de eflorescências ou vestígios de ataque biológico (ex., presença
de térmitas e bolores; desenvolvimento de vegetação parasitária tais como algas, líquenes e musgos).

0

Revestimentos de paredes com eflorescências generalizadas ou ataque biológico extensivo.

Auditor

Responsável

7.1.3. VÃOS DE FACHADA

No caso dos vão de fachada verifica-se o tipo de material constituinte (acabamentos das caixilharias,
gradeamentos, protecção térmica, ombreiras, vergas e peitoris). De notar que, neste objectivo não se
verifica a tecnologia de construção, uma vez que apenas importam as características dos elementos. A
avaliação do estado de conservação de caixilharias e portas é referido no Capítulo 8 – Materiais NãoEstruturais.
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Fachada

Vãos de

Como critérios de avaliação propõe-se a análise sobre os itens:

Peitoris / Ombreiras / Vergas
Protecção Exterior
Gradeamentos
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7.1.3.1. Ficha de Avaliação I.3 – Vãos de Fachada

Objectivo Superior

Qualidade da Envolvente e das Partes Comuns

Ficha

Objectivo critério

Envolvente - Vão de Fachadas

Data

Ponderação

Obrigatório

I.3

Não Obrigatório

1. Materiais
Acabamento das caixilharias
Pintura

Anodização

Envernizamento

Lacagem

Gradeamentos de protecção

Protecção térmica

Velatura

Ferro / aço

Alumínio

Estores
Portadas exteriores
Portadas interiores

Ombreiras / vergas

Argamassa pintada
Elementos pétreos
Elementos cerâmicos

Peitoris

Madeira

Com rasgos

Soleiras com rasgos

Pedra

Com pingadeira

Com inclinação

Metal
2. Avaliação do Estado de Conservação
Peitoris / Ombreiras / Vergas [57]
4

Peitoris em bom estado de conservação necessitando apenas de limpeza.

3

Balanço insuficiente de peitoris.

2

Inexistência / insuficiência de inclinação em peitoris.

1

Inexistência de rasgos e/ou pingadeiras em peitoris.

0

Peitoris fissurados e/ou com colonização biológica.
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Protecção Exterior [57]
4

Protecção exterior apenas a necessitar de operações de limpeza.

2

Empenos e deficiência de funcionamento e/ou deteorização de fechos e dobradiças e /ou estores.

1

Deterioração do lacado / anodizado da protecção exterior.

0

Inexistência de portadas, estores ou outro mecanismo de protecção.

Gradeamentos [57]
4

Gradeamentos apenas a necessitar de operações de limpeza.

2

Gradeamentos com vestígio de ataque de xilófagos.

1

Gradeamentos apodrecidos, com humidade ou fungos.

0

Deterioração ou corrosão por picagem em gradeamentos, ou delaminação do contraplacado das faces
exteriores, em caso de protecções de madeira.

Auditor

Responsável

7.1.4. ELEMENTOS SALIENTES

No caso dos elementos salientes apenas se verifica o estado de conservação dos elementos, uma vez
que a sua constituição e tecnologia é remetida para o capítulo da segurança estrutural. Neste objectivo
pretende-se avaliar os elementos projectados da envolvente do edifício (ex., chaminés, balaustradas,
ornamentação diversa) e os elementos acrescentados à envolvente do edifício (ex., antenas,
equipamentos, painéis publicitários).
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Salientes

Elementos

Como critérios de avaliação propõe-se a análise sobre os itens:

Alterações Superficiais
Risco de Desabamento
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7.1.4.1. Ficha de Avaliação I.4 – Elementos Salientes

Objectivo Superior

Qualidade da Envolvente e das Partes Comuns

Ficha

Objectivo critério

Envolvente - Elementos Salientes

Data

Ponderação

Obrigatório

I.4

Não Obrigatório

1. Elementos existentes
Chaminés

Varandas

Equipamentos

Balaustradas

Palas

Painéis Publicitários

Ornamentação diversa

Antenas

2. Avaliação do Estado de Conservação
Alterações Superficiais [57]
4

Elementos sem alterações aparentes.

3

Elementos com alteração de cor (amarelecimento / bronzeamento / descoloração) ou sinais de sujidade
ou manchas de poluição.

2

Elementos com sinais de escorrimentos, eflorescências / criptoflorescências ou colonização biológica.

1

Elemento com corrosão de armaduras ou da estrutura metálica da laje, ou descolamento/ destacamento
/ descasque do revestimento podendo provocar acidentes.

0

Elementos com fissuração da laje e/ou deformação excessiva vertical.

Risco de Desabamento [12]
4

Elementos salientes apenas com sujidades, exigindo limpeza e/ou pintura.

3

Elementos salientes com significativa alteração da geometria, não indiciando risco de desabamento.

2

Elementos salientes com suportes ou fixações partidos, com ataque biológico, ou corroídos, não
indiciando risco de desabamento.

1

Elementos salientes com significativa alteração da geometria, indiciando risco de desabamento total ou
parcial.

0

Elementos salientes com suportes ou fixações partidos, com ataque biológico, ou corroídos, indiciando
risco de desabamento total ou parcial.

Auditor

Responsável
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7.2. PARTE COMUM
As zonas comuns não dispõem de regulamentação específica em Portugal. As únicas exigências por
vezes impostas consistem na reserva de estacionamento privativo dos utentes, sendo da competência
da autarquia o estabelecimento de regras a adoptar.
Muitas vezes devido às áreas limitadas dos apartamentos, é necessário disponibilizar uma zona comum
para actividades lúdicas, como um jardim infantil, sala de jogos e até mesmo um espaço que permita
tratar dos assuntos relacionados com o condomínio.
A existência destes, depende exclusivamente do Dono-de-Obra e do projectista, assumindo
essencialmente um argumento de carácter comercial.
Assim neste capítulo será abordada esta componente da qualidade dos edifícios. O espaço comunitário
gerido pelo condomínio, as suas valências e o modo como poderá cumprir as funções de
prolongamento da habitação e, por outro lado, garantir um conjunto de conveniência para a utilização
diária. Nas habitações antigas é frequente estes espaços estarem ao abandono, degradados ou até
mesmo não existirem. Pretende-se, então, analisar não só o estado de conservação do espaço, assim
como a verificação do uso do mesmo.

7.2.1. ÁREAS COMUNS

De forma a ser cumprido o objectivo deste capítulo, considerou-se como critérios de avaliação os
seguintes:

Espaços verdes

Áreas Comuns

Sala de Condomínio
Sala de Jogos
Arrumos
Aparcamento Automóvel
Estacionamento Privativo
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7.2.1.1. Ficha de Avaliação J.1 – Áreas Comuns

Objectivo Superior

Qualidade da Envolvente e das Partes Comuns

Ficha

Objectivo critério

Parte Comum - Áreas Comuns

Data

Ponderação

Obrigatório

J.1

Não Obrigatório

1. Espaços verdes
Espaços verdes [4]
2,

4

O edifício possui uma zona verde exterior, com pelo menos 50 m bem cuidado e cultivado.

3

O edifício possui uma zona verde exterior, com pelo menos 50 m , mas em total abandono.

2

O edifício possui uma zona verde exterior, com pelo menos 30 m bem cuidado e cultivado.

1

O edifício possui uma zona verde exterior, com pelo menos 30 m , mas em total abandono.

0

O edifício não possui espaço verde exterior.

2

2,
2

2. Sala de Condomínio
Sala de Condomínio [4]
4

O edifício dispõe de sala de condomínio com iluminação e ventilação naturais.

2

O edifício dispõe de sala de condomínio.

0

O edifício não dispõe de sala de condomínio.

3. Sala de Jogos
Sala de Jogos [4]
4

O edifício dispõe de sala de jogos com iluminação e ventilação naturais.

2

O edifício dispõe de sala de jogos.

0

O edifício não dispõe de sala de jogos.

4. Arrumos
Arrumos [4]
4

A habitação dispõe de espaço de arrumos privativo no edifício.

2

A habitação dispõe de espaço de arrumos na zona colectiva do edifício.

0

A habitação não dispõe de espaço de arrumos no edifício.
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5. Aparcamento Automóvel
Estacionamento público

Estacionamento privado

Ambos

Aparcamento Automóvel [51]
4

A habitação dispõe de espaço de estacionamento privativo e em zona pública.

3

A habitação dispõe de espaço de estacionamento privativo no edifício.

2

A habitação dispõe de espaço de estacionamento público.

0

A habitação não dispõe de nenhuma forma de espaço de estacionamento.

Estacionamento Privativo
4

A habitação possui dois lugares independentes de estacionamento privativo no edifício.

3

A habitação possui um lugar de estacionamento privativo do edifício.

2

A habitação possui dois lugares de estacionamento em zona colectiva.

1

A habitação possui um lugar de estacionamento em zona colectiva.

0

A habitação não possui espaço de estacionamento privativo no edifício.

Auditor

Responsável

7.2.2. ACESSIBILIDADE E QUALIDADE DE USO

As vias de circulação, bem como os acessos do edifício e a qualidade que estes apresentam são
questões que deverão ser levados em conta na avaliação de um espaço. O tipo de mecanismo de acesso
pode traduzir a independência de qualquer utilizador, assim como no seu maior conforto.
Não só as pessoas de mobilidade reduzida necessitam de acessos mais facultados, mas também os
utilizadores que possuem no seu núcleo familiar crianças, assim como é necessário dar resposta às
actividades de carácter esporádico (por exemplo, o transporte de botijas de gás, compras, etc.).
A verificação permanente do estado de conservação desses acessos é fundamental, uma vez que,
muitas vezes, o mau funcionamento ou a sua degradação poderão causar incómodos e até mesmo
situações de acidentes graves.
Desta forma, convirá incluir nesta metodologia a análise destas vias de acesso. Considerou-se avaliar
as duas principais: escadas e elevadores.
Como critérios de avaliação propõe-se:

Elevadores

Certificado
Segurança
Fluidez
Sistema de Portas
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Escadas

Estrutura
Revestimentos de Degraus e Patins
Corrimãos

103

Metodologia de Qualificação de Edifícios – Aplicação a Operações de Reabilitação

7.2.2.1. Ficha de Avaliação J.2 – Escadas

Objectivo Superior

Qualidade da Envolvente e das Partes Comuns

Ficha

Objectivo critério

Parte Comum - Escadas

Data

Ponderação

Obrigatório

J.2

Não Obrigatório

1. Material
Alcatifa
Pedra de granito
serrada
Tijoleira Cerâmica
Betonilha Pintada ou
não

Madeira

Marmorite

Linóleo
Placas de
borracha

Calcário Puro

Outras Pedras Naturais

Metal
Outro
_________________________

Betão à vista

2. Avaliação do Estado de Conservação
Estrutura [12]
4

Escadas que não apresentam nenhum problema estrutural.

3

Escadas com fissuras de pequena largura.

2

Escadas com fissuras de largura média.

1

Escadas com falta ou degradação de elementos estruturais (ex., vigas de apoio partidas, corrosão
profunda de armaduras ou peças metálicas, ataque biológico em escadas de madeira), abaulamentos,
cedências ou outras deformações, não indiciando risco de colapso.

0

Escadas com falta ou degradação de elementos estruturais (ex., vigas de apoio partidas, corrosão
profunda de armaduras ou peças metálicas, ataque biológico em escadas de madeira), abaulamentos,
cedências ou outras deformações, indiciando risco de colapso.

Revestimentos de degraus e patins [12]
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4

Escadas com degraus e patins em bom estado de conservação.

3

Escadas com degraus a necessitar de limpeza profunda.

2

Escadas com alguns degraus fortemente desgastados.

1

Escadas com alguns degraus partidos, com partes em falta ou com elementos soltos ou fragilizados,
originando deficiências de funcionamento.

0

Escadas com numerosos degraus partidos, com partes em falta, ou com elementos soltos, motivando
risco de queda acidental.
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Corrimãos [12]
4

Corrimãos em bom estado de utilização.

3

Corrimãos com sujidades ou oxidados, exigindo limpeza e/ou pintura.

2

Corrimãos com ataque biológico, corroídos ou enferrujados, que originam deficiências de utilização.

1

Corrimãos com alguns elementos em falta ou partidos.

0

Corrimãos removidos ou num estado de deterioração que pode motivar acidentes.

Auditor

Responsável
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7.2.2.2. Ficha de Avaliação J.3 – Elevadores

Objectivo Superior Qualidade da Envolvente e das Partes Comuns

Ficha

Parte Comum - Elevadores

Data

Objectivo critério

Ponderação

Obrigatório

J.3

Não Obrigatório

1. Tipologia de Elevadores
Externo

Interno

Auto-Portante

Plataformas elevadoras

Elevador em aço/chapa de ferro pintada
Elevador em aço/chapa de ferro pintada com gradeamento de protecção
Interior

Exterior

Material

Elevador em inox

Eléctrico sem casa das máquinas

Hidráulico com / sem casa das máquinas

Panorâmicos

Electromecânico com a casa das máquinas na zona superior
Electromecânico com a casa das máquinas na zona inferior

Portas de Patamar

Portas de eixo vertical

Portas "lagarto"

2. Avaliação do Estado de Conservação
Certificado
4

O elevador dispõe de certificado de inspecção e garantia de manutenção válido.

2

O elevador dispõe de certificado de inspecção e garantia de manutenção, mas fora do prazo de validade.

0

O elevador não dispõe de certificado de inspecção e garantia de manutenção.

Segurança [12]
4

Ascensor apenas com componentes desgastados (ex., riscados, queimados).

3

Ascensor com componentes deteriorados (ex., botões de chamada com contacto deficiente, dificuldade
na abertura ou no fecho de portas), exigindo reparação mas não inviabilizando o funcionamento.

2

Ascensor com componentes deteriorados ou removidos (ex., botões de chamada inoperacionais)
motivando funcionamento muito deficiente ou inoperacionalidade.

1

Ascensor com anomalias que podem causar acidentes sem gravidade.

0

Ascensor com anomalias que podem colocar em risco a vida dos utilizadores.
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Fluidez [51]
4

Elevador disponível e permite uma boa fluidez dos utilizadores.

2

Elevador disponível mas não permite uma boa fluidez dos utilizadores.

0

Elevador não disponível.

Sistema de Portas
4

Portas de Patamar.

2

Portas de Eixo Vertical.

0

Portas "Lagarto".

Auditor

Responsável

7.2.3. EQUIPAMENTO MECÂNICO

As instalações técnicas deverão estar dotadas de mecanismos que permitam a utilização correcta de
todos os segmentos que a ela estão interligadas. Assim, considerou-se que deveriam ser analisados os
equipamentos mecânicos existentes num edifício: sistema de águas e sistema de evacuação dos
resíduos domésticos. Este último, embora não tão corrente, é de extrema importância, uma vez que a
separação do lixo doméstico, bem como a localização do seu depósito, cada vez mais, procura
responder aos apelos ambientais.
Os critérios de avaliação considerados foram:

Mecânico

Equipamento

Equipamento Pressurizador de Água
Equipamento de Bombagem de Águas Residuais
Evacuação dos Resíduos Domésticos
Evacuação dos Resíduos Domésticos - Sistema
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7.2.3.1. Ficha de Avaliação J.4 – Equipamento Mecânico

Ficha

Objectivo Superior Qualidade da Envolvente e das Partes Comuns

Objectivo critério

J.4

Data

Parte Comum - Equipamento Mecânico

Ponderação

Obrigatório

Não Obrigatório

1. Avaliação do Estado de Conservação
Equipamento pressurizador de água [4]
4

Existem duas electrobombas, cada uma dimensionada para o caudal e altura manométrica
correspondentes à situação de ponta.

3

Existem duas electrobombas, cada uma dimensionada, no mínimo, para a altura manométrica de ponta e
um caudal correspondente a 75% do caudal de ponta.

2

Existem duas electrobombas, cada uma dimensionada para parâmetros inferiores aos referidos na nota 3.

1

Existe apenas uma electrobomba, dimensionada para a situação de ponta.

0

Electrobombas inexistentes, removidas ou inoperacionais.

Equipamento de bombagem de águas residuais [4]
4

Existem duas electrobombas, correctamente dimensionadas.

1

Existe apenas uma electrobomba.

0

Não existe equipamento de bombagem, embora seja necessário.

Evacuação de Resíduos Domésticos
4

Existe um sistema de evacuação de Resíduos Domésticos sem evidenciar desgaste.

3

Existe um sistema de evacuação de Resíduos Domésticos evidenciando desgaste.

2

Existe um sistema de evacuação de Resíduos Domésticos com componentes deteriorados ou removidos,
prejudicando o uso.

1

Existe um sistema de evacuação de Resíduos Domésticos com anomalias que constituem risco para a
saúde e requerem trabalhos de reparação de difícil execução.

0

Existe um sistema de evacuação de Resíduos Domésticos inoperacional ou removido.

Evacuação de Resíduos Domésticos - sistema
4

Existe um sistema de evacuação de Resíduos Domésticos colectivo acessível em cada piso.

2

Existe um sistema de evacuação de Resíduos Domésticos com acesso individual em cada habitação.

0

Não existe um sistema de evacuação de Resíduos Domésticos.

Auditor
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Responsável
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8
CONFORTO E DESEMPENHO DA
HABITAÇÃO

8.1. EFICIÊNCIA E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
Foi referido, no texto introdutório deste relatório, que existem em Portugal sistemas de certificação de
projectos e obras, embora limitados a domínios específicos, como as Instalações de Gás, Instalações
Eléctricas e Instalações de Telecomunicações.
Pretendendo-se uma abordagem global ao problema da qualificação dos edifícios, não podemos deixar
de considerar os controlos autónomos existentes. No entanto, importa estruturar uma metodologia
global que considere os procedimentos existentes e os encaixe como uma parte de qualificação do
edifício como um todo. Deste modo pretende-se uma compatibilização entre especialidades, podendo
assim apresentar-se ao cidadão comum (utilizador) uma garantia credível e da qualidade, quer ao nível
do projecto quer ao nível da construção.

8.1.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A regulamentação no domínio dos sistemas de abastecimento e drenagem de águas tem como principal
objectivo estabelecer valores mínimos que garantam a qualidade mínima dos mesmos.
Pelo Decreto-Lei n.º 23 de 23 de Agosto de 1995 [39] é aprovado o Regulamento Geral dos Sistemas
Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, que veio actualizar a
legislação existente em matéria de sistemas públicos e prediais de distribuição e de drenagem de água,
aprovando os princípios gerais a que deve obedecer a respectiva concepção, construção e exploração.
De forma a avaliar correctamente este sistema, dividiu-se o objectivo critério em dois sub-objectivos:
Rede Geral e Rede Privada.
A rede geral focará a eficiência do sistema de adução de água a partir da rua e o modo como se
minimiza as falhas e a manutenção do sistema, de modo a colmatar as necessidades diárias de água.
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Abastecimento de

Água – Rede Geral

Os critérios de avaliação são:

Instalação de Distribuição de Água
Caudal
Reserva de Água
Material da Tubagem

Abastecimento de Água – Rede Privada

A rede privada tem em conta o sistema no interior do locado, sendo os seus critérios os seguintes:
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Equipamento de Produção de Água
Instalação de Distribuição de Água Quente
Instalação de Distribuição de Água Fria
Instalação de Distribuição de Água - Componentes
Caudal
Válvulas
Material da Tubagem
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8.1.1.1. Ficha de Avaliação K.1 – Instalações de Abastecimento de Água – Rede Geral

Objectivo parcial

Conforto e Desempenho da Habitação

Ficha

Objectivo critério

Instalações de Abastecimento de Água - Rede Geral

Data

Ponderação

Obrigatório

K.1

Não Obrigatório

1. Material da Tubagem
Ferro galvanizado

PVC

Aço inoxidável

2. Avaliação do Estado de Conservação
Instalação de Distribuição de Água [12]
4

Instalação de distribuição de água apenas com componentes com sujidades ou riscados.

3

Instalação de distribuição de água com componentes deteriorados (ex., soltos, partidos, enferrujados,
corroídos), prejudicando o seu funcionamento ou evidenciando reparações anteriores pouco cuidadas
(ex., rectificação de tubagem, traçados alternativos).

2

Instalação de distribuição de água com funcionamento muito deficiente.

1

Instalação de distribuição de água inoperacional por anomalias graves (ex. com fugas ou rupturas).

0

Instalação de distribuição de água inexistente ou removida.

Caudal [21]
4

Instalação de distribuição de água com caudal suficiente para as necessidades de consumo
regulamentares (ex. caudal estável, não afectado significativamente, com a abertura de 3 pontos de
água em simultâneo.)

2

Instalação de distribuição de água com caudal insuficiente por calcificação interior da canalização.

0

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

Reserva de água [21]
4

O edifício possui um sistema de reserva de água operacional e nas dimensões necessárias.

2

O edifício possui um sistema de reserva de água inoperacional ou com dimensões insuficientes.

0

O edifício não possui um sistema de reserva de água embora necessário.

Material da Tubagem
4

Aço inoxidável

2

PVC

0

Ferro galvanizado

Auditor

Responsável
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8.1.1.2. Ficha de Avaliação K.2 – Instalações de Abastecimento de Água – Rede Privada

Objectivo parcial

Conforto e Desempenho da Habitação

Ficha

Objectivo critério

Instalações de Abastecimento de Água - Rede Privada

Data

Ponderação

Obrigatório

K.2

Não
Obrigatório

1. Material da Tubagem

Ferro galvanizado
Polietileno reticulado PEX

PVC

Aço inoxidável

Cobre

Polipropileno

2. Sistema de Distribuição e Produção de Água Quente
Termoacumulador eléctrico
Painéis
solares

Esquentador a gás

Caldeira mural a gás

Equipamento de Produção de Água Quente [12]
4

Equipamento de produção de água quente em bom estado de conservação operacional.

3

Equipamento de produção de água quente (ex., esquentador, caldeira ou termoacumulador) corroídos.

2

Equipamento de produção de água quente com funcionamento deficiente.

1

Equipamento de produção de água quente inoperacional.

0

Não existe possibilidade de instalar um equipamento de produção de água quente com condições para
funcionar adequadamente.

Instalação de Distribuição de Água Quente [21]
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4

Instalação de distribuição de água quente com ligação a todos os aparelhos da cozinha e instalação
sanitária.

3

Instalação de distribuição de água quente com ligação a alguns aparelhos da instalação sanitária.

2

Instalação de distribuição de água quente com ligação a alguns aparelhos da cozinha.

1

Instalação de distribuição de água quente sem ligação a todos os aparelhos da cozinha e da
instalação sanitária.

0

Instalação de distribuição de água quente inexistente ou removida.
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3. Avaliação do Estado de Conservação
Instalação de Distribuição de Água Fria
4

Instalação de distribuição de água fria com ligação a todos os aparelhos da cozinha e instalação
sanitária.

3

Instalação de distribuição de água fria com ligação a alguns aparelhos da instalação sanitária.

2

Instalação de distribuição de água fria com ligação a alguns aparelhos da cozinha.

1

Instalação de distribuição de água fria sem ligação a todos os aparelhos da cozinha e da instalação
sanitária.

0

Instalação de distribuição de água fria inexistente ou removida.

Instalação de Distribuição de Água - componentes [12]
4

Instalação de distribuição de água apenas com componentes com sujidades ou riscados.

3

Instalação de distribuição de água com componentes deteriorados (ex., soltos, partidos, enferrujados,
corroídos), prejudicando o seu funcionamento ou evidenciando reparações anteriores pouco cuidadas
(ex., rectificação de tubagem, traçados alternativos).

2

Instalação de distribuição de água com funcionamento muito deficiente.

1

Instalação de distribuição de água inoperacional por anomalias graves (ex. com fugas ou rupturas).

0

Instalação de distribuição de água inexistente ou removida.

Caudal [21]
4

Instalação de distribuição de água com caudal suficiente para as necessidades de consumo
regulamentares (ex. caudal estável, não afectado significativamente, com a abertura de 3 pontos de
água em simultâneo.)

2

Instalação de distribuição de água com caudal insuficiente por calcificação interior da canalização.

0

Instalação de distribuição de água sem ligação à rede geral.

Válvulas [21]
4

Instalação de distribuição de água com todas as válvulas necessárias operacionais.

2

Instalação de distribuição de água com válvulas de seccionamento do abastecimento ao locado ou aos
equipamentos deterioradas (ex., enferrujadas ou corroídas).

0

Instalação de distribuição de água com ausência de válvulas de seccionamento do abastecimento ao
locado ou aos equipamentos.

Material da Tubagem
Aço inoxidável
4

Cobre
Polietileno reticulado PEX
Polipropileno

2

PVC

0

Ferro galvanizado

Auditor

Responsável
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8.1.2. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

O regulamento em vigor para este sistema é o mesmo apresentado na secção anterior.
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Sistema de Recolha de Coberturas
Transporte Vertical
Pluviais

Drenagem de Águas

Neste caso é necessário avaliar todo o sistema existente no edifício, assim como a funcionalidade do
mesmo. Compreende os seguintes critérios de avaliação:

Evacuação para o Exterior
Material da Tubagem
Drenagem de Águas Pluviais
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8.1.2.1. Ficha de Avaliação K.3 – Instalações de Drenagem de Águas Pluviais – Rede Geral

Objectivo parcial

Conforto e Desempenho da Habitação

Ficha

Objectivo critério

Instalações de Drenagem de Águas Pluviais - Rede Geral

Data

Ponderação

Obrigatório

K.3

Não Obrigatório

1. Material
Zinco

PVC

Ferro Fundido

Argamassa

2. Avaliação do Estado de Conservação
Sistema de Recolha em Coberturas [4]
4
2
0

Caleiras semicirculares ou rectangulares interiores, salientes do bordo de telhado inclinado.
Caleiras interiores, moldadas em camada de forma de cobertura plana.
Caleiras semicirculares ou rectangulares interiores, em bordo de telhado inclinado e com platibanda
exterior.
Não está prevista a condução periférica de águas pluviais.

Transporte Vertical [4]
4

Tubos de queda exteriores.

2

Tubos de queda com desenvolvimento no interior do edifício.

0

Não existem tubos de queda.

Evacuação para o Exterior [4]
4

A totalidade das águas pluviais drenadas é transportada para o exterior por gravidade, através de uma
rede de caixas de areia e colectores prediais embutidos no piso térreo.

3

A totalidade das águas pluviais drenadas é transportada para o exterior por gravidade, através de
colectores suspensos das lajes de pavimento.

2

As águas pluviais provenientes de pisos elevados são transportadas para o exterior por gravidade,
sendo apenas elevados mecanicamente as águas provenientes de zonas onde aquele tipo de ligação
não é possível.

1

Outra solução não incluída nas situações anteriores.

0

Não existe um sistema de evacuação para o exterior.

Material da Tubagem [4]
4

Rede Vertical ou Horizontal suspensa - zinco, ferro fundido ou PVC.

2

Rede Horizontal enterrada - Argamassa

1

Rede Horizontal enterrada - zinco, ferro fundido ou PVC.

Nota: a nota global corresponderá à média entre as notas obtidas pelos materiais empregues nos diversos
locais de instalação da rede existente.
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Drenagem de Águas Pluviais [12]
4

Sistema de drenagem de águas pluviais sem anomalias.

2

Sistema de drenagem de águas pluviais com entupimentos, exigindo limpeza.

1

Sistema de drenagem de águas pluviais com anomalias pontuais (ex., falta de partes de platibandas
ou de beirados, de algerozes e tubos de queda) colocando em risco a estanquidade à água.

0

Sistema de drenagem de águas pluviais inexistente, inoperacional ou com anomalias generalizadas,
originando infiltrações.

Auditor

Responsável

8.1.3. DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

Relativamente à drenagem de águas residuais, não existe um regulamento específico para este tipo de
sistema, sendo por isso regulado pelo mesmo dos sistemas anteriores, apenas numa secção distinta.
Da mesma forma, e pelos mesmos motivos, que no sistema de abastecimento de água, o objectivo
critério foi também subdivido em rede geral e rede privada.

Águas
de
Drenagem

Residuais – Rede Geral

A rede geral irá avaliar o edifício no que diz respeito ao sistema comum, nomeadamente a eficiência
dos subsistemas que compõem a evacuação das águas residuais. Propõe-se os seguintes critérios:

Instalação de Drenagem de Águas Residuais
Localização de Prumadas
Evacuação para o Exterior
Sistema Privativo de Tratamento de Águas Residuais
Material da Tubagem
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– Rede Privada

Águas Residuais

Drenagem de

A rede privada analisará o sistema individual, bem como a presença de ligações aos aparelhos. Os
critérios que se consideraram foram:

Instalação de Drenagem de Águas Residuais
Ligação aos Aparelhos
Material da Tubagem
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8.1.3.1. Ficha de Avaliação K.4 – Instalações de Drenagem de Águas Residuais – Rede Geral

Objectivo parcial

Conforto e Desempenho da Habitação

Ficha

Objectivo critério

Instalações de Drenagem de Águas Residuais - Rede Geral

Data

Ponderação

Obrigatório

K.4

Não Obrigatório

1. Material da Tubagem
Ferro galvanizado

PVC

Aço inoxidável

Grés

2. Avaliação do Estado de Conservação
Instalação de Drenagem de Águas Residuais [12]
4

Instalação de drenagem de águas residuais apenas com componentes com sujidades ou riscados.

3

Instalação de drenagem de águas residuais com componentes deteriorados (ex., soltos, partidos,
enferrujados, corroídos), prejudicando o seu funcionamento ou evidenciando reparações anteriores
pouco cuidadas (ex., rectificação de tubagem, traçados alternativos).

2

Instalação de drenagem de águas residuais com funcionamento muito deficiente.

1

Instalação de drenagem de águas residuais inoperacional por anomalias graves (ex. com fugas,
rupturas ou grupo de bombagem inoperacional).

0

Instalação de drenagem de águas residuais inexistente ou removida.

Localização de Prumadas [4]
4

Os tubos de queda encontram-se instalados em condutas técnicas acessíveis a partir das zonas
comuns do edifício, por movimentação de painéis amovíveis.

3

Os tubos de queda encontram-se instalados em condutas técnicas acessíveis a partir das zonas
privativas das habitações, por movimentação de painéis amovíveis.

1

Os tubos de queda encontram-se instalados em condutas técnicas fechadas, acessíveis a partir das
zonas comuns do edifício, obrigando à demolição de alguns elementos de construção.

0

Os tubos de queda encontram-se instalados em condutas técnicas fechadas, apenas acessíveis a
partir das zonas privativas das habitações, obrigando à demolição de alguns elementos de construção.

Evacuação para o Exterior [21]
4

A totalidade das águas residuais drenadas é transportada para o exterior por gravidade, através de
uma rede de caixas e colectores prediais embutidos no piso térreo.

3

A totalidade das águas residuais drenadas é transportada para o exterior por gravidade, através de
colectores suspensos das lajes de pavimento.

2

As águas residuais provenientes de pisos elevados são transportadas para o exterior por gravidade,
sendo apenas elevados mecanicamente os águas residuais provenientes de zonas onde aquele tipo
de ligação não é possível.

1

Outra solução não incluída nas situações anteriores.

0

Não existe um sistema de evacuação para o exterior.
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Sistema Privativo de Tratamento de Águas residuais [21]
4

Não é necessário qualquer tratamento prévio de águas residuais, existindo ligação directa à rede
pública de saneamento.

2

As águas residuais são tratadas numa fossa séptica, sendo posteriormente lançadas numa rede
pública enterrada.

1

As águas residuais são tratadas numa fossa séptica, sendo posteriormente lançados numa trincheira
filtrante para absorção pelo terreno ou ligados a uma rede pública de escoamento superficial (valetas).

0

As águas residuais são lançadas numa fossa fixa, estanque, periodicamente esvaziada pelos serviços
municipais.

Material da Tubagem [4]
4

Rede Vertical ou Horizontal suspensa - PVC, Aço inoxidável.

2

Rede Horizontal enterrada - Grés, Ferro galvanizado.

1

Rede Horizontal enterrada - PVC.

Nota: a nota global corresponderá à média entre as notas obtidas pelos materiais empregue nos diversos
locais de instalação da rede existente.

Auditor
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8.1.3.2. Ficha de Avaliação K.5 – Instalações de Drenagem de Águas Residuais – Rede Privada

Objectivo parcial

Objectivo critério

Ficha

Conforto e Desempenho da Habitação

Instalações de Drenagem de Águas Residuais - Rede Privada

Ponderação

K.5

Data

Obrigatório

Não Obrigatório

1. Material da Tubagem
Ferro galvanizado

PVC

Aço inoxidável

Grés

2. Avaliação do Estado de Conservação
Instalação de drenagem de águas residuais [12]
4

Instalação de drenagem de águas residuais apenas com componentes com sujidades ou riscados.

3

Instalação de drenagem de águas residuais com componentes deteriorados (ex., soltos, partidos,
enferrujados, corroídos), prejudicando o seu funcionamento ou evidenciando reparações anteriores
pouco cuidadas (ex., rectificação de tubagem, traçados alternativos).

2

Instalação de drenagem de águas residuais com funcionamento muito deficiente.

1

Instalação de drenagem de águas residuais inoperacional por anomalias graves (ex. com fugas,
rupturas ou grupo de bombagem inoperacional).

0

Instalação de drenagem de águas residuais inexistente ou removida.

Ligação aos aparelhos [21]
4

Instalação de drenagem de águas residuais com ligação a todos os aparelhos da cozinha e instalação
sanitária.

3

Instalação de drenagem de águas residuais com ligação a alguns aparelhos da instalação sanitária.

2

Instalação de drenagem de águas residuais com ligação a alguns aparelhos da cozinha.

1

Instalação de drenagem de águas residuais sem ligação a todos os aparelhos da cozinha e da
instalação sanitária.

0

Instalação de drenagem de águas residuais inexistente ou removida.

Material da Tubagem [4]
4

Rede Vertical ou Horizontal suspensa - PVC, Aço inoxidável.

2

Rede Horizontal enterrada - Grés, Ferro galvanizado.

1

Rede Horizontal enterrada - PVC.

Nota: a nota global corresponderá à média entre as notas obtidas pelos materiais empregue nos diversos
locais de instalação da rede existente.

Auditor

Responsável
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8.1.4. ABASTECIMENTO DE GÁS

A certificação de redes de gás em edifícios surge da necessidade de um reforço das medidas de
segurança destas instalações. Foi nesse âmbito que em 1999, foi publicado o Decreto-Lei n.º 521/99,
revogando assim o documento anterior, datado de 1989 que estabelecia as normas relativas ao
projecto, execução, abastecimento e manutenção das instalações de gás, DL 262/89.
Com efeito, o novo decreto realça o papel das entidades inspectoras, como entidades responsáveis pela
comprovação dos projectos e pela obrigatoriedade de realização de inspecções às instalações de gás,
visando assim uma garantia da segurança e protecção das pessoas e bens.
A entidade que regula a actividade de certificação neste sector é a Direcção-Geral de Geologia (DGG).
Para poderem desempenhar as funções de entidade inspectora, as entidades terão de estar devidamente
reconhecidas e inscritas na DGG. Para isso terão de cumprir uma série de requisitos dispostos no
número 2, do artigo 4.º, do ANEXO II, da Portaria n.º 362/2000. Deste conjunto de requisitos importa
referenciar as disposições da alínea f), que exigem da futura entidade inspectora, um documento
emitido pelo Sistema Português da Qualidade, comprovativo da certificação, de acordo com a NP EN
45004.
Segundo a portaria referenciada as entidades inspectoras têm como funções:
“a) Apreciar os projectos das instalações de gás com a finalidade de verificar a sua conformidade com
os regulamentos técnicos e outros requisitos de segurança que lhes sejam aplicáveis;
b) Inspeccionar, tendo em vista a entrada em serviço, a execução das redes e ramais de distribuição,
das instalações de gás, e verificar os materiais, equipamentos e aparelhos de gás;
c) Realizar as inspecções periódicas ou extraordinárias, nos termos da legislação aplicável."
Desta forma todo o funcionamento da rede de gás deve ser regulado por estas entidades, tendo sido por
isso apenas incluído na metodologia proposta a verificação visual do estado de conservação das
tubagens, da fonte de abastecimento, bem como da existência ou não do Certificado e Relatório de
Inspecção. O objectivo critério foi dividido em duas secções, rede geral e rede privada.
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Fonte de Abastecimento
Tubagens
Rede Geral

Abastecimento de Gás –

A rede geral focará a fonte de abastecimento actualmente existente e as infra-estruturas previstas para
ligação futura. Compreende os segundos critérios de avaliação:

Certificado de Inspecção
Relatório de Inspecção
Ligação Futura
Pontos de Tomada
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Tubagens
– Rede Privada

Abastecimento de Gás

A rede privada tomará em consideração a possibilidade de instalação de equipamento doméstico e
materiais utilizados, através dos seguintes critérios:

Certificado de Inspecção
Relatório de Inspecção
Ligações Previstas
Material da Tubagem
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8.1.4.1. Ficha de Avaliação K.6 – Instalações de Abastecimento de Gás – Rede Geral

Objectivo parcial

Conforto e Desempenho da Habitação

Ficha

Objectivo critério

Instalações de Abastecimento de Gás - Rede Geral

Data

Ponderação

Obrigatório

K.6

Não Obrigatório

1. Material da Tubagem
Polietileno de alta densidade

Cobre

Aço ao carbono

Outros materiais____________________

2. Avaliação do Estado de Conservação
Certificado de Inspecção

Obrigatório

Gás Combustível Canalizado

Gás Combustível Não Canalizado

Não Obrigatório

Fonte de Abastecimento [4]
4

Rede pública de gás.

3

Depósito colectivo de gás.

2

Botijas de gás de uso colectivo.

1

Botijas de uso individual.

0

O edifício não possui rede geral de abastecimento de gás.

Tubagens [12]
4

Chaminé ou conduta de evacuação dos produtos da combustão com anomalias que apenas
prejudicam o aspecto (ex. sujos, riscados).

3

Tubagens, acessórios, equipamentos de medida ou aparelhos a gás com anomalias que apenas
prejudicam o aspecto (ex. sujos, riscados).

2

Evidente alteração das condições que permitiram a obtenção do Certificado ou Relatório de inspecção,
confirmando a existência de defeitos não críticos.

1

Instalação de gás evidenciando defeitos críticos.

0

Instalação de gás inoperacional ou removida, não existindo uma forma de energia alternativa
operacional que assegure o mesmo objectivo (ex., instalação eléctrica).

Certificado de Inspecção [22]
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4

Certificado de inspecção válido.

1

Certificado de inspecção válido, indicando a existência de defeitos críticos.

0

Ausência de Certificado de inspecção válido.
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Relatório de Inspecção [22]
4

Relatório de inspecção válido, indicando a existência de defeitos não críticos.

1

Relatório de inspecção válido, indicando a existência de defeitos críticos.

0

Ausência de Relatório de inspecção válido.

Ligação Futura
4

Existe ligação à rede pública de gás (existente ou futura).

0

Não se encontra prevista a ligação à rede pública de gás.

Pontos de Tomada
4

Pontos de tomada de gás estão dispostos nos locais pretendidos.

2

Existe apenas um ponto de tomada de gás geral que irá permitir fazer a ligação e repartição dos
diversos pontos de tomada da rede de gás.

0

Pontos de tomada de gás são inexistentes ou não estão dispostos nos locais pretendidos.

Auditor

Responsável

123

Metodologia de Qualificação de Edifícios – Aplicação a Operações de Reabilitação

8.1.4.2. Ficha de Avaliação K.7 – Instalações de Abastecimento de Gás – Rede Privada

Objectivo parcial

Conforto e Desempenho da Habitação

Ficha

Objectivo critério

Instalações de Abastecimento de Gás - Rede Privada

Data

Ponderação

Obrigatório

K.7

Não Obrigatório

1. Material da Tubagem

Polietileno de alta densidade

Cobre

Aço ao carbono

Outros materiais____________________

2. Avaliação do Estado de Conservação
Certificado de Inspecção

Obrigatório

Gás Combustível Canalizado

Gás Combustível Não Canalizado

Não Obrigatório

Tubagens [12]
4

Chaminé ou conduta de evacuação dos produtos da combustão com anomalias que apenas
prejudicam o aspecto (ex. sujos, riscados).

3

Tubagens, acessórios, equipamentos de medida ou aparelhos a gás com anomalias que apenas
prejudicam o aspecto (ex. sujos, riscados).

2

Evidente alteração das condições que permitiram a obtenção do Certificado ou Relatório de inspecção,
confirmando a existência de defeitos não críticos.

1

Instalação de gás evidenciando defeitos críticos.

0

Instalação de gás inoperacional ou removida, não existindo uma forma de energia alternativa
operacional que assegure o mesmo objectivo (ex., instalação eléctrica).

Certificado de Inspecção [22]
4

Certificado de inspecção válido.

1

Certificado de inspecção válido, indicando a existência de defeitos críticos.

0

Ausência de Certificado de inspecção válido.

Relatório de Inspecção [22]
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4

Relatório de inspecção válido, indicando a existência de defeitos não críticos.

1

Relatório de inspecção válido, indicando a existência de defeitos críticos.

0

Ausência de Relatório de inspecção válido.
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Ligações Previstas
4

Existem ligações autónomas para fogão de cozinha, esquentador ou caldeira mural e uma ligação
suplementar possível.

3

Existem ligações autónomas para fogão de cozinha e esquentador ou caldeira mural.

1

Existe apenas uma ligação indiferenciada na cozinha.

0

Não existe rede de gás privativa.

Material da Tubagem
4

Polietileno de alta densidade (só redes enterradas).
Cobre DIN 1786 com revestimento plástico NP 1638 ou DIN 4101/B.

3

Aço ao carbono com costura API 5L/B ou NP 1641.

0

Outros materiais

Auditor

Responsável

8.1.5. ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA

No contexto nacional pode-se referir a CERTIEL (Associação Certificadora de Instalações Eléctricas)
como a entidade que tem como missão assegurar a realização das instalações eléctricas de acordo com
a legislação em vigor. Esta entidade pretende assegurar a segurança dos seus utilizadores através de
um compromisso de qualidade de todos os agentes responsáveis.
Neste sentido, a CERTIEL foi constituída em 23 de Julho de 1996, sob a designação de pessoa
colectiva de direito privado, de natureza associativa, sem fins lucrativos e com autonomia técnica,
administrativa, económica e financeira. Ainda neste contexto, a CERTIEL foi declarada um organismo
de utilidade pública pelo despacho conjunto 332/2000 II Série, emitido no Diário da República nº 237
II Série de 13 de Outubro de 2000.
Entre as competências da CERTIEL pode-se citar a recepção, análise e aprovação de projectos de
instalações eléctricas, e ainda a elaboração de procedimentos e critérios técnicos uniformes para a
realização de inspecções. À CERTIEL compete ainda a certificação de instalações eléctricas mediante
a emissão dos respectivos certificados de exploração, havendo a cobrança de taxas pelo exercício das
suas funções. Além de deter o papel de promoção de acções de formação, esta organização ainda
realiza inspecções a instalações concluídas, segundo um sistema de amostragem.
O processo de análise de projecto inicia-se com o envio do mesmo, por parte do distribuidor de
energia ou do requerente, para análise junto da CERTIEL ou das ERIIE (Entidades Regionais
Inspectoras de Instalações Eléctricas).
De acordo com os critérios de certificação, as instalações eléctricas cuja potência exceda os 50 kVA
(exceptuando aquelas que são previstas nos artigos 6º e 7º do Anexo I do Dec-Lei 517/80) carecem de
projecto certificado pela CERTIEL, de acordo com o estabelecido no Dec-Lei 272/92.
O processo de análise processa-se através da ERIIE (Entidades Regionais Inspectoras de Instalações
Eléctricas) que verifica o projecto e contacta o técnico responsável para esclarecimento de eventuais
dúvidas que surjam ou para executar possíveis correcções, emitindo no final um parecer à CERTIEL.
Perante este parecer, compete à CERTIEL aprovar e certificar o projecto.
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Através de um processo de amostragem, são realizadas inspecções às instalações eléctricas, com o
objectivo de garantia do cumprimento do Regulamento de Segurança das Instalações de Utilização de
Energia Eléctrica (RSIUEE), do Regulamento de Segurança das Instalações Colectivas de Edifícios e
Entradas (RSICEE) e da demais legislação aplicável.
Atendendo às diferentes apreciações possíveis da instalação inspeccionada, os resultados declarados
poderão ser os seguintes:


Aprovado: “A instalação não apresenta qualquer não conformidade e a CERTIEL emite
o Certificado de Exploração definitivo que é enviado ao Técnico Responsável pela
Execução.”



Pendente: “A CERTIEL entende que, não sendo suficientemente graves as não
conformidades detectadas numa inspecção, é suficiente, para que seja emitido o
Certificado de Exploração definitivo, que o Técnico Responsável assuma formalmente
(através de uma declaração) que estas foram corrigidas.”



Reprovado: “A instalação apresenta “não-conformidades” consideradas graves. O
Técnico Responsável é informado de que a instalação foi reprovada devendo solicitar
nova certificação após a sua correcção.”
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Eléctrica

Aparelhagem Eléctrica
de Energia

Abastecimento

Tendo por base a regulamentação em vigor, considerou-se os seguintes critérios de avaliação para este
objectivo:

Canalização Eléctrica
Instalação Eléctrica
Potência Instalada
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8.1.5.1. Ficha de Avaliação K.8 – Instalações de Abastecimento de Energia Eléctrica

Objectivo parcial

Conforto e Desempenho da Habitação

Ficha

Objectivo critério

Instalações de Abastecimento de Energia Eléctrica

Data

Ponderação

Obrigatório

K.8

Não Obrigatório

1. Avaliação do Estado de Conservação
Aparelhagem eléctrica
4

Aparelhagem eléctrica em bom estado de conservação exigindo apenas limpeza.

3

Aparelhagem eléctrica e de iluminação evidenciando desgaste ou deterioração exterior que não põe
em causa a sua integridade (ex., interruptores riscados).

2

Aparelhagem eléctrica e de iluminação com alguns componentes deteriorados (ex., interruptores com
cantos partidos ou superfície exterior deteriorada, mas sem risco de expor peças em tensão),
prejudicando o uso.

1

Aparelhagem eléctrica e de iluminação com diversos componentes bastante deteriorados ou
removidos (ex., interruptores partidos ou queimados), colocando risco na manipulação.

0

Aparelhagem eléctrica inexistente, inoperacional ou removida.

Canalização eléctrica
4

Canalizações em bom estado de conservação não colocando riscos na sua utilização.

3

Canalizações eléctricas evidenciando modificações anteriores pouco cuidadas (ex., tubagens à vista,
condutores eléctricos excessivamente próximo de fontes de calor).

2

Canalizações eléctricas com troços deteriorados (ex., condutores eléctricos visíveis nas ligações aos
aparelhos) prejudicando o uso.

1

Canalizações eléctricas com troços removidos ou fortemente deteriorados, com condutores ou peças
em tensão acessíveis, colocando risco na manipulação.

0

Canalizações eléctricas inoperacionais (ex., condutores eléctricos cortados ou em curto-circuito).

Instalação Eléctrica [24]
4

Instalação eléctrica sem indícios de alterações e operacional com bom estado de conservação.

3

Evidências de violação de caixas de coluna ou portinhola na zona comum.

2

Instalação com componentes evidenciando desgaste ou deterioração exterior (ex., armaduras soltas,
até 25 % de lâmpadas fundidas ou inexistentes, condutores eléctricos com troços soltos dos suportes).

1

Instalação em situação perigosa para os utentes (ex. com condutores ou peças em tensão acessíveis).

0

Instalação eléctrica inexistente, removida, com geração própria inoperacional ou exigindo substituição
total.
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Instalação

Potência Nominal Mínima

Iluminação e tomadas em gerais

25 VA/m2 de área útil de quartos e salas

Aquecimento ambiente

80 VA/m2 de área útil de quartos e salas

Máquinas de lavar

3,3 kVA
T1 e T2 = 3 kVA

Cozinha (considerar apenas 50% se
possuir fogão a gás)

T3 = 4kVA
T4 = 5 kVA
T5 e superior = 8 kVA

Aquecimento de água (se possuir
esquentador ou caldeira a gás não
considerar)

T1 e T2 = 1,5 kVA
T3 e T4 = 2 kVA
T5 e superior = 3 kVA

Potência Instalada [24]
4

A potência instalada é superior às condições mínimas regulamentares exigidas.

2

A potência instalada satisfaz as condições mínimas das disposições regulamentares.

0

A potência instalada não satisfaz as condições mínimas regulamentares.

Nota: Avaliação segundo quadro anterior.
Auditor

Responsável

8.1.6. TELECOMUNICAÇÕES

A certificação das telecomunicações surge da necessidade de criar um quadro de responsabilização ao
nível da elaboração do projecto e da instalação das infra-estruturas de
telecomunicações em edifícios.
A liberalização do sector das telecomunicações levou a um crescente
desenvolvimento das actividades económicas e sociais neste âmbito,
tendo como aliado, as novas necessidades de comunicação. Surge assim
a necessidade de impor, ao nível da exploração e da oferta de serviços, um ambiente de plena
concorrência no sector. Nesse âmbito, são definidas novas fórmulas e regras para a instalação e gestão
das infra-estruturas em edifícios.
A entidade responsável pela gestão das disposições legais e regulamentares para os projectos técnicos
e para a instalação das infra-estruturas, assim como as disposições que conferem a outras entidades a
capacidade de instalarem e/ou certificarem estes trabalhos é a ANACOM.
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) é, desde 6 de Janeiro de 2002, a nova
designação do Instituto das Comunicações de Portugal (ICP), em resultado da entrada em vigor dos
seus novos estatutos.
A ANACOM tem por objecto a regulação (com poder normativo), supervisão e representação do
sector das comunicações.
As regras que regem a actividade de certificação das instalações e avaliação de conformidade de
equipamentos, materiais e infra-estrutura, são o objecto do Decreto-Lei n.º59/2000 de 19 de Abril.
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Da mesma forma das entidades anteriores referidas, a esta cabe o papel de certificar e verificar as
instalações de telecomunicações, sendo por isso apenas o âmbito desta metodologia verificar o estado
de conservação das mesmas e não a conformidade regulamentar.

Telecomunicações

Os critérios de avaliação para este item são:

Número de Ligações

Aparelhagem

Cabos
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8.1.6.1. Ficha de Avaliação K.9 – Telecomunicações

Objectivo parcial

Conforto e Desempenho da Habitação

Ficha

Objectivo critério

Telecomunicações

Data

Ponderação

Obrigatório

K.9

Não Obrigatório

1. Avaliação do Estado de Conservação
Número de Ligações [51]
4

Existe uma ligação à rede pública de telecomunicações na zona de circulação, na sala comum, na
cozinha e em cada quarto.

3

Existe uma ligação à rede pública de telecomunicações na zona de circulação ou na sala comum e em
cada quarto.

2

Existe uma ligação à rede pública de telecomunicações na zona de circulação ou na sala comum e
uma ligação suplementar.

1

Existe apenas uma ligação à rede pública de telecomunicações.

0

Não existem ligações à rede pública de telecomunicações.

Aparelhagem [24]
4

Aparelhagem em bom estado de conservação e sem colocar em risco na manipulação.

3

Aparelhagem evidenciando desgaste ou deterioração exterior que não põe em causa a sua integridade
(ex., tomadas com espelhos riscados, com pequenas partes partidas ou com a superfície exterior
queimada).

2

Aparelhagem com componentes deteriorados, inoperacionais ou removidos, prejudicando o uso.

1

Aparelhagem com componentes deteriorados, inoperacionais ou removidos, colocando risco na
manipulação.

0

Aparelhagem inoperacional ou removida, exigindo substituição total.

Cabos [24]
4

Cabos em bom estado de conservação e sem prejudicar o uso.

3

Cabos evidenciando desgaste ou deterioração exterior que não põe em causa a sua integridade (ex.,
tomadas com espelhos riscados, com pequenas partes partidas ou com a superfície exterior
queimada).

2

Cabos evidenciando modificações anteriores pouco cuidadas (ex., tubagens ou encaminhamentos à
vista).

1

Cabos deteriorados, inoperacionais ou removidos, prejudicando o uso.

0

Cabos inoperacionais, removidos ou cortados exigindo substituição total.

Auditor
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Responsável
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8.2. CONFORTO AMBIENTAL
No item conforto ambiental serão verificados os factores que condicionam de forma decisiva a
qualidade do ambiente interior do edifício, nomeadamente o conforto térmico, acústico e de
iluminação, uma vez que estas são as principais causas da maioria das reclamações por parte dos
utilizadores.

8.1.7. DESEMPENHO ENERGÉTICO

A crescente preocupação em assegurar exigências de conforto térmico sem dispêndio excessivo de
energia (aquecimento e arrefecimento) e a garantia de que as construções a executar minimizem os
efeitos patológicos derivados das condensações, foram os principais objectivos para que, em Portugal,
surgisse regulamentação nos domínios da térmica. Surge assim, o RCCTE, Regulamento das
Características do Comportamento Térmico dos Edifício, aprovado em 1990 (DL 40/90 de 6 de
Fevereiro) e em vigor desde 1991.
A 16 de Dezembro de 2002 o Parlamento Europeu e o Conselho emitiram a Directiva n.º 2002/91/CE,
relativa ao desempenho energético dos edifícios. Esta, no artigo 6.º refere a obrigatoriedade de todos
os Estados Membros da União Europeia implementarem um sistema de certificação energética de
todos os novos edifícios ou dos existentes que sofram grandes intervenções de reabilitação.
De momento existem propostas de revisão do RCCTE, que visam a adequabilidade deste às novas
exigências. Existe também a proposta para o RSECE, Regulamento dos Sistemas Energéticos e de
Climatização nos Edifícios e a proposta para a implementação da certificação energética que deverá
entrar em vigor no início do ano de 2009.
Sobre esta proposta a Directiva 2002/91/CE refere no número 16, o seguinte:
“O processo de certificação pode ser apoiado por programas com o objectivo de facilitar
um acesso equitativo ao aumento do desempenho energético, ou baseado em acordos entre
organizações de partes interessadas e um organismo designado pelo Estado-Membro ou
realizado por empresas de serviços de energia que concordem em se comprometer na
realização dos investimentos identificados. Estes regimes devem ser supervisionados e
acompanhados pelos Estados-Membros, que deverão igualmente facilitar o recurso a
sistemas de incentivo. Na medida do possível, o certificado deve descrever a situação
efectiva do desempenho energético do edifício, podendo ser revisto nesse sentido. Os
edifícios públicos e os edifícios frequentemente visitados pelo público devem dar o exemplo
de tomar na devida conta as considerações ambientais e energéticas, pelo que devem ser
regularmente sujeitos à certificação energética.
A divulgação ao público desta informação sobre desempenho energético deve ser
reforçada, mediante uma exibição clara dos certificados energéticos. Além disso, a
exibição das temperaturas interiores oficialmente recomendadas, juntamente com a
temperatura efectivamente medida, deverá desencorajar a utilização incorrecta dos
sistemas de aquecimento, ar condicionado e ventilação e contribuir assim para evitar o
desperdício de energia e salvaguardar condições climáticas confortáveis (conforto térmico)
em relação à temperatura exterior.”
A certificação energética confirma a aplicação, num dado edifício, da regulamentação de térmica em
vigor, assim como da regulamentação para os sistemas energéticos.
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As entidades responsáveis pela supervisão e tutela do Sistema de Certificação Energética (SCE) são a
Direcção Geral de Geologia e Energia e a Agência Portuguesa do Ambiente, a primeira para os
aspectos relativos ao funcionamento do sistema e eficiência energética, e a segunda dedicando-se à
qualidade do ar interior.
A certificação energética e da qualidade do ar nos edifícios deverá ser executada por meios humanos
especializados e qualificados para o efeito. Os técnicos deverão ter formação académica adequada e
formação técnica específica na área, que poderá ser obtida em curso de especialização acreditado pelas
Ordens ou por associações profissionais. Os referidos técnicos deverão estar integrados nos quadros de
Organismos de Inspecção Acreditados (OIA). As entidades que pretendam ser OIA terão de se
submeter a um processo de avaliação e reconhecimento integrado no Sistema português da Qualidade
(SPQ). Este processo de avaliação tem como base a norma NP EN 45004. O reconhecimento de uma
entidade como OIA é dado por alvará com validade limitada.
Tendo por base esta nova regulamentação que irá entrar em vigor, houve a necessidade de introduzir
na metodologia uma avaliação que tivesse em conta o grau de eficiência energética dos edifícios.
Por tal, os critérios de avaliação considerados no conforto térmico são a eficiência energética e o
estado de conservação do sistema de climatização existente.
Para classificar a eficiência dos sistemas energéticos optou-se por atribuir a classificação consoante o
valor obtido pelo cálculo do indicador de eficiência energética (IEE).
Em [26] são apresentados os valores limites dos consumos globais específicos dos edifícios, assim
como a forma de cálculo do indicador de eficiência energética (anexo IX). Segundo o edifício se
encontre, ou não, construído, teremos diferentes requisitos energéticos para a avaliação do consumo
nominal de energia.
Foram considerados dois tipos de edifícios:

Edifícios
Tipo I

Edifícios de habitação (com ou sem sistemas de climatização) e pequenos edifícios de
serviços sem sistemas de climatização ou com sistemas de climatização inferior a 25
kW de potência instalada.

Edifícios
Tipo II

Edifícios de serviços (grandes ou pequenos com sistemas de climatização superior ou
igual a 25 kW de potência instalada).

As siglas R, S, IEEnom e IEEref correspondem a:
 R ao quociente das necessidades anuais globais de energia primária (Ntc) e o valor máximo
admissível (Nt)
 S à soma dos consumos específicos para aquecimento, arrefecimento e iluminação, conforme
determinados na simulação dinâmica que deu origem aos valores limites de referência para
edifícios novos que constam no regulamento. Os valores de S estão tabelados por tipologia.
 IEEnom ao índice de eficiência energética nominal (valor obtido por simulação dinâmica com
base nos perfis nominais definidos no anexo XV do RSECE).
 IEEref ao índice de eficiência energética de referência (valor indicado no anexo XI do RSECE
de acordo com a tipologia, ou por ponderação de tipologias).

132

Metodologia de Qualificação de Edifícios – Aplicação a Operações de Reabilitação

Na figura seguinte encontra-se o modelo do Certificado Energético de Edifícios.

Fig.14 - Modelo do Certificado Energético dos Edifícios [17].
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8.1.7.1. Ficha de Avaliação L.1 – Desempenho Energético

Objectivo parcial

Eficiência de aspectos construtivos

Ficha

Objectivo critério

Desempenho energético

Data

Ponderação

Obrigatório

L.1

Não Obrigatório

1. Desempenho Energético

Nota

Eficiência Energética [17] [26]
Edifícios Tipo I

Edifícios Tipo II

R = Ntc/Nt

IEEnom (kpeg/m2.ano)

4

R ≤ 0,25

IEEnom ≤ IEEref - 0,75.S

A+

4

0,25 < R ≤ 0,50

IEEref - 0,75.S < IEEnom ≤ IEEref - 0,50.S

A

3

0,50 < R ≤ 0,75

IEEref - 0,50.S < IEEnom ≤ IEEref - 0,25.S

B

3

0,75 < R ≤ 1,00

IEEref - 0,25.S < IEEnom≤ IEEref

B-

2

1,00 < R ≤ 1,50

IEEref < IEEnom≤ IEEref + 0,5.S

C

2

1,50 < R ≤ 2,00

IEEref + 0,5.S < IEEnom≤ IEEref + S

D

1

2,00 < R ≤ 2,50

IEEref + S < IEEnom≤ IEEref + 1,5.S

E

1

2,50 < R ≤ 3,00

IEEref + 1,5.S < IEEnom≤ IEEref + 2.S

F

0

3,00 < R

IEEref + 2.S < IEEnom

G

Classe Energética

Nota:
Edifícios Tipo I
- Edifícios de habitação (com ou sem sistemas de climatização) e pequenos edifícios de serviços sem sistemas
de climatização ou com sistemas de climatização inferior a 25 kW de potência instalada.
Edifícios Tipo II
- Edifícios de serviços grandes ou pequenos, com sistemas de climatização superior ou igual a 25 kW de
potência instalada.

2. Avaliação do Estado de Conservação

Ar Condicionado

Aquecimento Central a Lenha

Pavimento Radiante

Aquecimento Central a Gás

Aquecimento Central a Gasóleo

Recuperador de Calor

Climatização [30]
4

Instalação de climatização operacional e em bom estado de conservação.

2

Instalação de climatização com componentes evidenciando desgaste (ex., peças partidas ou
oxidadas).

1

Instalação de climatização com funcionamento deficiente ou com componentes deteriorados ou
removidos, podendo dar origem a acidentes sem grande gravidade.

0

Instalação de climatização inexistente, inoperacional ou removida, exigindo substituição total.

Auditor
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8.2.1. CONFORTO ACÚSTICO DA HABITAÇÃO

No que diz respeito ao conforto acústico, a regulamentação neste domínio tem como principal
objectivo estabelecer valores mínimos que garantem a qualidade relativa ao ruído.
REGULAMENTO GERAL DO RUÍDO – RGR [27] - Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro,

o RGR exige a elaboração de mapas estratégicos de ruído, de acordo com o disposto no Decreto-Lei
n.º 146/2006, de 31 de Julho [29]. Estes mapas destinam-se à avaliação global da exposição ao ruído
ambiente exterior, em determinada zona, devido a várias fontes de ruído (tráfego rodoviário, tráfego
ferroviário, tráfego aéreo e instalações industriais, incluindo portos), ou para fins de estabelecimento
de previsões globais para a zona.
REGULAMENTO DOS REQUISITOS ACÚSTICOS DOS EDIFÍCIOS - Este regulamento foi aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio e define os parâmetros relacionados com o nível de eficiência do
isolamento acústico estabelecendo os níveis mínimos a garantir. Este regulamento foi recentemente
revogado pelo Decreto-Lei n.º 96/2008 de 9 de Junho [28].
No caso dos edifícios de habitação o ruído proporcionado pelo tipo de material do pavimento é
preponderante aquando da sua utilização. O mesmo acontece relativamente à tecnologia utilizada na
envolvente exterior do edifício ou, mesmo no seu interior, entre compartimentos. As diversas soluções
construtivas existentes irão ditar a capacidade que os diferentes elementos construtivos (paredes, lajes,
entre outros), quer exteriores, quer interiores, têm em isolarem o ruído produzido e assim contribuir
para um maior conforto dos seus utilizadores.
Assim, tendo por base estes pressupostos, considerou-se como critérios de avaliação para este
objectivo:

LAr,nT – Nível de Avaliação do Ruído Particular de Equipamentos do Edifício .
Ruído Interior
Revestimento do Pavimento.
L´nT,w – Isolamento Sonoro a Ruídos de Percussão.
Isolamento
Sonoro

D nT,w – Isolamento Sonoro a Ruídos de Condução Aérea entre compartimentos de um
fogo.

Ruído Exterior

D2m,nT,w – Isolamento Sonoro a Ruídos de Condução Aérea para fachadas.
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8.2.1.1. Ficha de Avaliação L.2 – Conforto Acústico

Objectivo parcial

Eficiência de aspectos construtivos

Ficha

Objectivo critério

Conforto Acústico

Data

Ponderação

Obrigatório

1. Avaliação do Estado de Conservação
Ruído Interior
LAr,nT – Nível de Avaliação do Ruído Particular de Equipamentos do Edifício
4

Valor de LAr,nT inferior ao regulamentar em mais que 3 dB.

3

Valor de LAr,nT inferior ao valor regulamentar até ao limite de 3 dB.

2

Valor de LAr,nT inferior ao valor regulamentar até ao limite de 2 dB.

1

Valor de LAr,nT inferior ao valor regulamentar até ao limite de 1 dB.

0

LAr,nT não satisfaz as disposições regulamentares.

Revestimento do Pavimento
4

Pavimento em alcatifa.

3

Pavimento em placas de borracha ou linóleo.

2

Pavimento em madeira.

1

Pavimento em marmorite ou betão à vista.

0

Pavimento em tijoleira cerâmica, em pedra de granito ou calcário puro.

Isolamento Sonoro
L´nT,w – Isolamento Sonoro a Ruídos de Percussão
4

Valor de L´nT,w inferior ao regulamentar em mais que 6 dB.

3

Valor de L´nT,w inferior ao valor regulamentar até ao limite de 6 dB.

2

Valor de L´nT,w inferior ao valor regulamentar até ao limite de 4 dB.

1

Valor de L´nT,w inferior ao valor regulamentar até ao limite de 2 dB.

0

L´nT,w não satisfaz as disposições regulamentares.

D nT,w – Isolamento Sonoro a Ruídos de Condução Aérea
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4

Valor de D nT,w superior ao regulamentar em 7 dB ou mais

3

Valor de D nT,w entre 5 a 6 dB superior ao valor regulamentar

2

Valor de D nT,w entre 3 a 4 dB superior ao valor regulamentar

1

Valor de D nT,w superior ao regulamentar até ao limite de 2dB

0

D nT,w não satisfaz as disposições regulamentares

L.2

Não Obrigatório
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Nota: [28] L´nT,w ≤ 60 dB
LAr,nT ≤ 32 dB - se o funcionamento do equipamento for intermitente;
LAr,nT ≤ 27 dB - se o funcionamento do equipamento for contínuo;
LAr,nT ≤ 40 dB - se o equipamento for um grupo gerador eléctrico de emergência;
D nT,w ≥ 48 dB;
D nT,w ≥ 40 dB - se o local de emissor for um caminho de circulação vertical, quando o edifício seja
servido por ascensores;
D nT,w ≥ 50 dB - se o local emissor for uma garagem de parqueamento automóvel;
Valores para edifícios de habitação. Para edifícios mistos ou de serviço consultar valores no regulamento [28].

Ruído Exterior
D2m,nT,w – Isolamento Sonoro a Ruídos de Condução Aérea
4

Valor de D2m,nT,w superior ao regulamentar em 7 dB ou mais

3

Valor de D2m,nT,w entre 5 a 6 dB superior ao valor regulamentar

2

Valor de D2m,nT,w entre 3 a 4 dB superior ao valor regulamentar

1

Valor de D2m,nT,w superior ao regulamentar até ao limite de 2dB

0

D2m,nT,w não satisfaz as disposições regulamentares

Nota: [28]

D2m,nT,w ≥ 33 dB - em zonas mistas ou sem zonas sensíveis reguladas pelas alíneas c), d) e e) do
nº 1 do artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído.
D2m,nT,w ≥ 28 dB - em zonas sensíveis reguladas pela alínea b) do nº 1 do artigo 11º Do
Regulamento Geral do Ruído.

Valores para edifícios de habitação. Para edifícios mistos ou de serviço consultar valores no regulamento [28].

Auditor

Responsável

8.2.2. ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA

Relativamente à iluminação será analisado a localização dos pontos de ligação e o número de pontos
de tomada de corrente, uma vez que na ausência de luz natural é necessário existir pontos onde seja
possível colocar mecanismos que irradiem a luz necessária.
Quanto à ventilação mecânica controlada será tido em conta o estado de conservação das aberturas e
dos ventiladores mecânicos, já que estes são determinantes para a qualidade do ar interior. Se estes
tiveram um funcionamento deficiente, e a ventilação natural não seja suficiente, ocorreram graves
problemas (humidade, baixa qualidade do ar, fungos, etc.) que poderão ser prejudiciais à saúde dos
utilizadores.
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8.2.2.1. Ficha de Avaliação L.3 – Iluminação e Ventilação Mecânica Controlada

Objectivo parcial

Conforto e Desempenho da Habitação

Ficha

Objectivo critério

Iluminação e Ventilação Mecânica Controlada

Data

Ponderação

Obrigatório

L.3

Não Obrigatório

1. Avaliação do Estado de Conservação
Localização dos pontos de ligação
Número de pontos de luz no compartimento
Nota

Área do Compartimento
A < 13 m2
13 ≤ A ≤ 25 m2

0
Não existem
pontos de luz

A > 25 m2

2

4

1 ponto

2 ou mais pontos

2 pontos

3 ou mais pontos

3 pontos

4 ou mais pontos

Localização das tomadas de corrente
Número de tomadas de corrente no compartimento [4]
Área do Compartimento
A < 13 m2
13 ≤ A ≤ 25 m2

Nota
0
Não existem
pontos de luz

A > 25 m2

2

3

2 tomadas

3 tomadas

3 tomadas

4 tomadas

4 tomadas

5 tomadas

4
2 tomadas por
parede

Ventilação mecânica
Aberturas [30]
4

Aberturas de ventilação funcionais e em bom estado de conservação.

3

Aberturas de ventilação soltas ou grelhas degradadas por corrosão prejudicando apenas o aspecto.

2

Necessidade de substituição de grelhas auto-reguláveis, hidro-reguláveis.

1

Aberturas reguláveis inoperacionais ou obstruídas.

0

Ausência de solução adequada de ventilação em instalação sanitária ou na cozinha.

Ventilação Mecânica

Auditor
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4

Ventiladores mecânicos operacionais e em bom estado de conservação.

1

Ventiladores mecânicos inoperacionais.

0

Não existe um sistema de ventilação mecânica, embora seja necessário.
Responsável
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8.2.3. ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NATURAL

Conforme dito anteriormente a correcta e eficiente iluminação e ventilação natural dos edifícios é de
extrema importância para a manutenção da sua salubridade e higiene, bem como para garantir o
conforto e bem-estar dos seus ocupantes. Por isso, os edifícios que apresentem, para além das
condições impostas no Regulamento Geral de Edificações (RGEU), melhores condições de iluminação
e varejamento deverão ser valorizados. A existência por si só de janelas não implica que a iluminação
daí proveniente seja a suficiente para a realização das actividades visuais. A sua dimensão e orientação
são fundamentais.
Sendo assim, no caso do objectivo Iluminação e Ventilação Natural serão verificados aspectos
relacionados com as condições de disponibilidade e orientação de fontes de iluminação natural e
possibilidades de ventilação associada.
Os critérios de avaliação serão, portanto:

Iluminação e

Ventilação Natural

Orientação das Janelas
Janelas na Cozinha
Janelas nas Instalações Sanitárias
Janelas na Zona de Estar
Tomadas de Ar nas Fachadas
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8.2.3.1. Ficha de Avaliação L.4 – Iluminação e Ventilação Natural

Objectivo parcial

Conforto e Desempenho da Habitação

Ficha

Objectivo critério

Iluminação e Ventilação Natural

Data

Ponderação

Obrigatório

L.4

Não Obrigatório

1. Avaliação do Estado de Conservação
Orientação das Janelas
4

Janelas orientadas a sul.

3

Janelas orientadas a oeste.

2

Janelas orientadas a este.

1

Janelas orientadas a norte.

Janelas na Cozinha [4]
4

A cozinha possui uma janela de abrir na fachada exterior, situada na zona de trabalho e perpendicular
à maior dimensão do compartimento.

3

A cozinha possui uma janela de abrir na fachada exterior, situada na zona de trabalho e paralela à
maior dimensão do compartimento.

2

A cozinha possui uma janela de abrir na fachada exterior, situada fora da zona de trabalho, a uma
distância inferior ou igual a 3,0m e sem obstruções.

1

A cozinha está separada da janela na fachada exterior por uma zona envidraçada independente
(lavandaria, marquise).

0

A cozinha é interior, sem janelas a menos de 3,0 m.

Janelas nas Instalações Sanitárias [4]
4

Instalação Sanitária com janela de abrir numa fachada exterior e grelha de ventilação.

3

Instalação Sanitária com janela de abrir numa fachada exterior.

2

Instalação Sanitária com clarabóia de abrir.

1

Instalação Sanitária com janela de abrir voltada a um espaço comum interior do edifício.

0

Instalação Sanitária interior, sem janelas.

Janelas na Zona de Estar [4]
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4

Zona de estar com mais de duas janelas exteriores.

3

Zona de estar com duas janelas exteriores.

2

Zona de estar com duas janelas, sendo uma voltada para um espaço comum interior do edifício.

1

Zona de estar com uma janela exterior.

0

Zona de estar interior, sem janelas.

Metodologia de Qualificação de Edifícios – Aplicação a Operações de Reabilitação

Tomadas de ar nas Fachadas [30]
4

Existem sistemas de ventilação natural de compartimentos interiores, com captação de ar em pontos
opostos (trajectória linear entre eles).

2

Existem sistemas de ventilação natural de compartimentos interiores, com captação de ar em pontos
não opostos (trajectória não linear).

0

Não existem sistemas de ventilação nos compartimentos interiores.

Auditor

Responsável

8.3. MATERIAIS NÃO-ESTRUTURAIS
O progresso natural da técnica da construção apresenta, cada vez mais, uma maior diversidade de
materiais de revestimentos, criando-se novos processos construtivos e tentando conciliar ao máximo as
condições de salubridade, estética e segurança das edificações.
Devido a esta variedade existente no mercado, é claramente mais difícil criar um quadro normativo, ou
até mesmo fichas técnicas que indiquem as metodologias que permitam estabelecer quais os domínios
de emprego para os diversos casos de aplicação.
Se por um lado existe uma vasta gama de características que não têm exigências fixadas, nem limites
mínimos diferenciados que permitam relacionar com a utilização, por outro a multiplicidade de
patologias que os materiais não estruturais podem apresentar, fazem com que seja útil a análise do seu
destino, assim como do meio em que se insere e os agentes a que está sujeito, visando a durabilidade.
Optou-se por separar o objectivo critério em cinco partes: tectos, paredes, pavimentos, caixilharias e
portas. Desta forma será mais fácil classificar o estado do material consoante o local em que está
aplicado, assim como verificar itens diferentes mais adequados a cada caso.
Os critérios de avaliação para cada situação são:

Fendilhação

Tectos

Irregularidades
Humidade
Risco de Queda
Elementos Decorativos

Paredes

Fendilhação
Irregularidades
Humidade
Risco de Queda
Elementos Decorativos
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Pavimentos

Revestimentos com Classificação UPEC
Revestimentos sem Classificação UPEC
Fendilhação
Irregularidades
Humidade

Caixilharias

Fendilhação
Componentes
Funcionamento
Estanqueidade
Material
Fendilhação

Portas

Componentes
Funcionamento
Estanqueidade
Material

Pensou-se que, no caso dos pavimentos, se poderia englobar nesta metodologia, uma classificação
funcional dos revestimentos existente em França. A classificação UPEC.
A classificação UPEC foi desenvolvida pelo Centre Scientifique et Technique du Bâtiment e permite
uma classificação de pavimentos com todo o tipo de revestimentos e em várias situações de espaços
nos edifícios. Esta baseia-se em atribuir a cada revestimento uma classificação constituída pelas 4
iniciais que servem de seu nome (UPEC). Cada letra é seguida por um índice numérico que reflecte a
maior ou menor exigência do desempenho do produto.
Considera-se, portanto, que os materiais respondem às exigências se o produto apresentar um índice
igual ou superior aos requisitos mínimos.
Tendo em conta que a União Europeia para Apreciação Técnica na Construção (UEAtc) adoptou
recentemente uma classificação funcional para caracterização dos revestimentos plásticos de piso,
classificação Gws, definida segundo uma filosofia semelhante à da classificação UPEC, considerou-se
que esta também seria uma mais-valia para a metodologia aqui proposta.
As figuras 15 e 16 apresentam as classificações UPEC e Gws a atribuir aos diferentes locais do
edifício.
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Fig.15 – Classificação UPEC e Gws [51].

Fig.16 – Classificação UPEC e Gws [4].
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Uma vez que em Portugal esta classificação ainda não é utilizada, não se poderia cingir a avaliação
apenas a estes modelos. Adoptou-se, também, uma classificação consoante o tipo de material
utilizado, quando não se dispõe das características do material necessárias para a aplicação dos
métodos anteriores.
Outro factor que se teve em conta foi a segurança. A segurança deve garantir a integridade física dos
seus utilizadores, tendo em conta os riscos correntes (que estão relacionados com a resistência
mecânica e a segurança na circulação) e os riscos não correntes (que estão relacionados com a
segurança contra riscos de incêndio e com a segurança de riscos de electrocussão). Estes últimos
foram analisados aquando da verificação da segurança ao uso, à intrusão e ao incêndio.
Desta forma, a verificação das fendas, das irregularidades, dos elementos decorativos e do risco de
queda são factores indispensáveis.
As exigências de habitabilidade também devem ser avaliadas. Estas devem assegurar as condições de
conforto dos seus utentes, tendo em conta factores como: estanqueidade, salubridade, conforto
higrotérmico, conforto acústico, conforto visual e conforto táctil. Por tal a análise da humidade, do
funcionamento e existência de componentes nos elementos de revestimento foram outros factores
considerados.
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8.3.1.1. Ficha de Avaliação M.1 – Tectos

Objectivo parcial

Ficha

Eficiência de aspectos construtivos

Data

Objectivo critério Materiais Não-Estruturais - Tectos

Ponderação

M.1

Obrigatório

Não Obrigatório

1. Material
Tecto-falso

Tecto em gesso

Madeira

Outro ____________

2. Avaliação do Estado de Conservação
Fendilhação
4 Tecto sem fissuras nem existência de pragas.
3 Tecto com pequenas fissuras localizadas.
2 Tecto com pequenas fissuras generalizadas.
1 Tectos com fissuras localizadas de largura média.
0

Tectos com aberturas resultantes da degradação que permitem a intrusão indesejada de animais no
interior do edifício, bem como a proliferação de pragas .

Irregularidades [57]
4 Revestimentos de tecto apenas exigindo limpeza e enceramento ou envernizamento.
3 Revestimentos de tecto com sujidades, alteração de cor ou de textura, exigindo limpeza ou pintura.
2

Tectos com grande diversidade de revestimentos, variações de cor ou textura, denotando reparações
anteriores pouco cuidadas.

1

Revestimentos de tecto em falta, soltos, empolados, com ataque biológico ou em desagregação em áreas
limitadas.

0

Revestimentos de tecto em falta, soltos, empolados com ataque biológico ou em desagregação em
grandes áreas, exigindo substituição ou reparação total.

Humidade [12]
4 Revestimento de tecto sem sinais de presença de água.
2

Revestimentos de tecto com sinais que revelam a presença anterior de água, percebendo-se que a
origem do problema foi resolvida atempadamente.

1 Revestimentos de tecto com áreas limitadas molhadas ou muito húmidas.
0 Revestimentos de tecto com grandes áreas molhadas ou muito húmidas.
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Risco de Queda [12]
4 Tectos-falsos sem deformações ou descontinuidades.
2

Tectos-falsos com abaulamentos, cedências ou descontinuidades, ou em desagregação, mas não
indiciando risco de queda.

1

Tectos-falsos com abaulamentos, cedências ou descontinuidades, ou em desagregação, indiciando risco
de queda que pode causar ferimentos ou danificar bens.

0

Tectos-falsos de massa elevada indiciando risco de queda que pode colocar em perigo a vida de
pessoas.

Elementos decorativos
4 Tectos apenas necessitando de limpeza.
3 Tectos com pintura removida em áreas limitadas.
2 Tectos com pintura removida em grandes áreas.
1 Elementos decorativos de tectos partidos ou fortemente desgastados.
0 Pequenos elementos decorativos de tectos partidos, deslocados e em risco de queda.

Auditor
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8.3.1.2. Ficha de Avaliação M.2 – Paredes

Objectivo parcial

Eficiência de aspectos construtivos

Ficha

Objectivo critério

Materiais Não-Estruturais - Paredes

Data

Ponderação

Obrigatório

M.2

Não Obrigatório

1. Material
Pedra de granito serrada

Madeira

Marmorite

Tijoleira Cerâmica

Vidro

Calcário Puro

Tecido
Pintura com acabamento liso

Placas de borracha

Outras Pedras Naturais

Betão à vista

Cortiça

Pintura com acabamento rugoso

Tijolo cerâmico face-à-vista

Papel
Outro __________________

2. Avaliação do Estado de Conservação
Fendilhação [52]
4

Elemento sem fendilhação visível.

3

Fendilhação com largura inferior a 0,1 mm.

2

Manchas de ferrugem e fendilhação que não indiciam problemas estruturais. Fendilhação com abertura
entre os 0,2 mm e os 0,1 mm.

1

Estrutura com fendilhação cuja localização, orientação e evolução indiciam problemas estruturais.
Fendilhação com abertura máxima de 0,2 mm.

0

Estrutura com fendilhação cuja localização, orientação e evolução indiciam risco de colapso total ou
parcial. Fendilhação com abertura maior do que 0,2 mm.

Irregularidades
4

Revestimentos de paredes apenas exigindo limpeza.

3

Revestimentos de paredes com sujidades, alteração de cor ou de textura, exigindo limpeza ou pintura.

2

Paredes com grande diversidade de revestimentos, variações de cor ou textura, denotando reparações
anteriores pouco cuidadas.

1

Revestimentos de paredes em falta, soltos, empolados, com ataque biológico ou em desagregação em
áreas limitadas.

0

Revestimentos de paredes em falta, soltos, empolados com ataque biológico ou em desagregação em
grandes áreas, exigindo substituição ou reparação total.

Humidade
4

Revestimento de paredes sem sinais de presença de água.

2

Revestimentos de paredes com sinais que revelam a presença anterior de água, percebendo-se que a
origem do problema foi resolvida atempadamente.

1

Revestimentos de paredes com áreas limitadas molhadas ou muito húmidas.

0

Revestimentos de paredes com grandes áreas molhadas ou muito húmidas.
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Risco de Queda
4

Paredes sem deformações ou descontinuidades.

2

Paredes com abaulamentos, desaprumos ou outras deformações motivando danos em outros
elementos construtivos, nas instalações ou no equipamento.

1

Paredes ou guarnecimentos de vãos com grandes abaulamentos, cedências, desaprumos, ou outras
deformações que indiciem o risco de desabamento total ou parcial.

0

Placas de revestimento de massa elevada indiciando risco de queda que pode colocar em perigo a vida
de pessoas.

Elementos decorativos [12]
4

Paredes apenas necessitando de limpeza.

3

Paredes com pintura removida em áreas limitadas.

2

Paredes com pintura removida em grandes áreas.

1

Elementos decorativos de paredes partidos ou fortemente desgastados.

0

Pequenos elementos decorativos de paredes partidos e/ou deslocados e em risco de queda.

Auditor
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8.3.1.3. Ficha de Avaliação M.3 – Pavimentos

Objectivo parcial Eficiência de aspectos construtivos

Ficha

Objectivo critério Materiais Não-Estruturais - Pavimentos

Data

Ponderação

Obrigatório

M.3

Não Obrigatório

1. Material
Alcatifa

Madeira

Marmorite

Pedra de granito serrada

Linóleo

Calcário Puro

Tijoleira Cerâmica

Placas de borracha

Betão à vista

Betonilha Pintada ou não

Outras Pedras Naturais

Outro _________________________

2. Avaliação do Estado de Conservação
Revestimentos com Classificação UPEC ou Gws [43]
4

Pelo menos um índice é superior ao índice recomendado para o local e nenhum é inferior ao
recomendado.

2 Todos os índices são iguais aos recomendados para o local.
0

Um dos índices é inferior ao índice recomendado para o local.

Revestimentos Sem Classificação UPEC ou Gws
4 Pedras naturais em placas com dimensões iguais ou superiores a 0,40 m.
Pedras naturais em placas com dimensões inferiores a 0,40 m.
2 Linóleo ou placas de borracha.
Marmorite.
0

Betonilha pintada ou não.
Tijoleira cerâmica.

Fendilhação
4 Pavimentos sem fissuras nem existência de pragas.
2 Pavimentos com pequenas fissuras localizadas.
1 Pavimentos com fissuras generalizadas.
0

Pavimentos com aberturas resultantes da degradação que permitem a intrusão indesejada de animais no
interior do edifício, bem como a proliferação de pragas .
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Irregularidades
4 Revestimentos apenas exigindo limpeza e enceramento ou envernizamento.
3

Revestimentos de piso com sujidades, alteração de cor ou de textura, exigindo limpeza, enceramento ou
envernizamento.

2 Pavimentos com grande diversidade de revestimentos, denotando reparações anteriores pouco cuidadas.
1

Revestimentos de piso em falta, soltos, empolados, irregulares, fendilhados, em desagregação, com
ataque biológico ou com desgaste acentuado em áreas limitadas.

0

Revestimentos de piso em falta, soltos, empolados, irregulares, fendilhados, em desagregação, com
ataque biológico ou com desgaste acentuado em grandes áreas, exigindo substituição ou reparação total.

Humidade
4 Revestimento de piso sem sinais de presença de água.
2

Revestimentos de piso com sinais que revelam a presença anterior de água, percebendo-se que a origem
do problema foi resolvida atempadamente.

1 Revestimentos de piso com áreas limitadas molhadas ou muito húmidas.
0 Revestimentos de piso com grandes áreas molhadas ou muito húmidas.

Auditor
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8.3.1.4. Ficha de Avaliação M.4 – Caixilharias

Objectivo parcial

Eficiência de aspectos construtivos

Ficha

Objectivo critério

Materiais Não-Estruturais - Caixilharias

Data

Ponderação

Obrigatório

M.4

Não Obrigatório

1. Material
Madeira

Aço Inoxidável

Poliuretano

Aço Galvanizado

PVC

Alumínio

Vidro duplo

Vidro Simples

Outro _______________

2. Avaliação do Estado de Conservação
Fendilhação
4 Caixilharia com todos os vidros intactos, necessitando apenas de limpeza.
3 Caixilharia com vidros rachados.
2 Caixilharia com alguns vidros partidos.
1 Caixilharia com muitos vidros partidos.
0 Caixilharia sem vidros.

Componentes
4 Caixilharia com todos os componentes operacionais.
2 Caixilharia com elementos deteriorados ou removidos, que podem motivar acidentes sem gravidade.
3 Caixilharia inoperacionais ou removidas, exigindo reparação ou substituição total.
0

Caixilharia com elementos deteriorados ou removidos, que podem motivar acidentes graves (ex., risco de
queda de locais elevados).

Funcionamento [12]
4 Caixilharia com sujidades que apenas exigem limpeza.
3 Caixilharia desafinadas ou encravadas, exigindo uma força excessiva no movimento das folhas.
2

Caixilharia com elementos deteriorados (ex., partidos, corroídos, empenados, com ataque biológico) ou
removidos, que originam deficiências de funcionamento.

1 Caixilharia com dispositivos de manipulação inoperacionais (ex., fechadura encravada).
0

Caixilharia de vãos acessíveis por pessoas a partir do exterior sem dispositivos de fecho seguros ou
desmontáveis a partir do exterior.
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Estanqueidade
4 Caixilharia estanque à água.
2 Caixilharia permitindo a entrada de pontual água da chuva.
0 Caixilharia permitindo a entrada de abundante de água da chuva.

Material
4 Aço Inoxidável ou PVC.
3 Alumínio.
2 Aço Galvanizado.
1 Madeira.

Auditor
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8.3.1.5. Ficha de Avaliação M.5 – Portas

Objectivo parcial

Eficiência de aspectos construtivos

Ficha

Objectivo critério

Materiais Não-Estruturais - Portas

Data

Ponderação

Obrigatório

M.5

Não Obrigatório

1. Material
Madeira

Aço Inoxidável

Poliuretano

Aço Galvanizado

PVC

Alumínio

Vidro duplo

Vidro Simples

Outro _______________

2. Avaliação do Estado de Conservação
Fendilhação
4

Porta com todos os vidros intactos, necessitando apenas de limpeza.

3

Porta com vidros rachados.

2

Porta com alguns vidros partidos.

1

Porta com muitos vidros partidos.

0

Porta sem vidros.

Componentes
4

Porta com todos os componentes operacionais.

2

Porta com elementos deteriorados ou removidos, que podem motivar acidentes sem gravidade.

3

Porta inoperacionais ou removidas, exigindo reparação ou substituição total.

0

Porta com elementos deteriorados ou removidos, que podem motivar acidentes graves (ex., risco de
queda de locais elevados).

Funcionamento [12]
4

Porta com sujidades que apenas exigem limpeza.

3

Porta desafinadas ou encravadas, exigindo uma força excessiva no movimento das folhas.

2

Porta com elementos deteriorados (ex., partidos, corroídos, empenados, com ataque biológico) ou
removidos, que originam deficiências de funcionamento.

1

Porta com dispositivos de manipulação inoperacionais (ex., fechadura encravada).

0

Porta de vãos acessíveis por pessoas a partir do exterior sem dispositivos de fecho seguros ou
desmontáveis a partir do exterior.
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Estanqueidade
4

Porta estanque à água.

2

Porta permitindo a entrada de pontual água da chuva.

0

Porta permitindo a entrada de abundante de água da chuva.

Material
4

PVC.

3

Aço Galvanizado.

2

Alumínio.

1

Madeira.

Auditor
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9
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluída a proposta de Metodologia de Qualificação de Edifícios Aplicada à Reabilitação, importa
reflectir sobre algumas considerações finais quanto à sua aplicabilidade, vantagens e limitações.
O objectivo deste trabalho consistiu na proposta de uma metodologia que permitisse avaliar o estado
de conservação dos edifícios existentes, fornecendo informações de base para os projectos de
reabilitação, auxiliando, assim, na determinação das intervenções posteriores necessárias.
Em Portugal, apenas recentemente, criou-se um método que avalia o estado de conservação dos
imóveis, e como tal, ainda encontra-se em fase de experimentação, podendo ser alvo de alterações.
Analisando essa mesma metodologia, comparativamente com a existente em França, verificam-se
algumas lacunas que poderiam ser corrigidas, assim como aspectos que poderiam ser incluídos e que
não são avaliados.
Por este motivo e devido à grande importância que a reabilitação tem vindo a exercer na sociedade,
considerou-se necessário a criação de uma metodologia mais completa e de utilização mais fácil e
rápida, empregando um sistema de classificação.
O método pretende qualificar um edifício, relativamente ao estado de conservação em que este se
encontra para possível reabilitação. Esta qualificação permite ao Dono-de-Obra reflectir e avaliar quais
as intervenções que deverão ser levadas a cabo, podendo definir quando e quais os custos que esta
mesma poderá causar.
Devido à diversidade de edifícios existentes, não se considerou uma avaliação rígida e estática,
assinalando as suas características particulares, mas sim propõe-se uma metodologia de avaliação que
possa ser adoptada por qualquer tipo de utilização, podendo ser alterada conforme o evoluir do sector.
A Hierarquia de Objectivos desenvolvida possibilita actualizações da metodologia (por exemplo,
introduzindo novas condicionantes regulamentares, novas ponderações, ou até mesmo novos critérios)
de modo fácil. A configuração sob a forma de fichas de avaliação permite, igualmente, uma maior
facilidade na sua actualização, bem como no seu preenchimento.
De modo a abranger todos os itens necessários para uma avaliação completa, foram incluídos alguns
critérios que apenas são determinados através de aparelhos específicos, ensaios e sondagens que não
poderão ser realizados numa só visita, o que poderá incluir certos custos para além da avaliação visual.
De qualquer forma, a não avaliação destes critérios não inviabilizará a metodologia, apenas não irá
traduzir estes pontos na nota final.

155

Metodologia de Qualificação de Edifícios – Aplicação a Operações de Reabilitação

Ao contrário do que acontece com outras metodologias de qualificação cuja avaliação culmina numa
só nota final, esta permite obter não só esse valor, mas sim valores de qualificação intermédia. Uma
vez que, compreende vários temas e diversos critérios de avaliação ponderados individualmente, é
possível obter uma nota consoante os pontos que são preponderantes avaliar, caso a totalidade deles
não seja relevante.
Os resultados da sua aplicação deverão ser apresentados sob a forma de Perfil de Qualidade pois
permite ter em conta as diferentes prioridades, evidenciando os pontos fortes e debilidades do
edifício/locado.
De salientar que esta metodologia não tem como finalidade criar uma apreciação do edifício para
efeitos de avaliação imobiliária, mas sim do estado de conservação do edifício para a sua
habitabilidade. Por isso não foram consideradas marcas de materiais, não estando em causa a
qualidade intrínseca, mas sim o seu estado actual.
A aplicação de qualquer metodologia de avaliação tem inerente algumas limitações que devem ser
consideradas no seu emprego, nomeadamente a necessidade de adaptação a cada situação e o modo de
interpretação das especificações.
Desta forma, pretende-se, futuramente, desenvolver uma aplicação informática onde se testam os
conceitos desenvolvidos ao longo da metodologia, verificando-se os seus erros e falhas, possibilitando
correcções, ajustando-a o mais possível à realidade.
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