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Prefácio

Prefácio
O Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) foi criado através
da Resolução do Conselho de Ministros N.º 48/2016 como um instrumento
das novas políticas de habitação do XXI Governo Constitucional da República
Portuguesa. O objetivo inicial do FNRE era promover o acesso à habitação
permanente a rendas acessíveis nos centros urbanos, atualmente sob uma forte
pressão imobiliária. Posteriormente, através da Resolução do Conselho
de Ministros N.º 50-A/2018, o seu âmbito foi alargado de forma a incluir
igualmente a oferta de habitação temporária a rendas acessíveis para estudantes
do Ensino Superior.
O FNRE não é financiado através do Orçamento de Estado (OE), nem por
qualquer outra fonte. Similarmente, a Fundiestamo, Sociedade Gestora
de Organismos de Investimento Coletivo, S.A., a quem o Governo atribuiu
a constituição e gestão do FNRE, não recebe qualquer tipo de financiamento,
sendo o seu orçamento proveniente exclusivamente dos fundos que gere,
considerando-se por esta razão que opera em concorrência de mercado. Assim,
pode afirmar-se que o FNRE foi pensado como um instrumento com múltiplas
virtuosidades, nomeadamente: oferecer habitação a rendas acessíveis nos centros
urbanos, contrariando a especulação de que é alvo; promover a reabilitação do
edificado, em vez de recorrer a construção nova; mobilizar os imóveis devolutos
do Estado, geradores de despesa, colocando-os no mercado do arrendamento
habitacional depois de reabilitados, passando a gerar receita para o Estado;
e recorrer ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS),
e a outros investidores, para custear as obras de reabilitação, em vez
de as subsidiar através do Orçamento de Estado, gerando assim receita para
o FEFSS e restantes investidores. Não é demais sublinhar que o FEFSS não financia
as obras, uma vez que as suas entradas em capital constituem um investimento,
para o qual o FEFSS exige uma rendibilidade líquida anual de pelo menos 4%.
Por este motivo, só são integrados no FNRE os imóveis cujos planos de negócios
apontam, com elevada probabilidade, para rendimentos desta ordem de
grandeza.
Quando recebeu a responsabilidade de constituir e gerir o FNRE,
a Fundiestamo delineou a sua atuação cobrindo várias vertentes: reestruturação
da Sociedade Gestora à medida do novo desafio; elaboração do Regulamento
de Gestão do Fundo, organizado em compartimentos autónomos (subfundos),
e interação com o Regulador, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(CMVM), até à sua aprovação; divulgação junto de potenciais participantes em
espécie e em capital; e conceção de uma abordagem técnica e económica modelar,
desde a sinalização do imóvel até à obra.
Para a abordagem referida foi desenhado um modelo que inclui os seguintes
passos: (1) sinalização do imóvel, por parte do participante em espécie, (2) análise
técnica preliminar, por parte da equipa da Fundiestamo, (3) estudo de viabilidade
económica, por parte da equipa da Fundiestamo, (4) avaliação do imóvel
e elaboração do plano de negócios, por parte de profissionais independentes
e de empresas especializadas pré-qualificadas, contratadas para o efeito,
(5) constituição do respetivo subfundo, (6) lançamento de concurso de ideias
e seleção da equipa de projeto, (7) caraterização da pré-existência, por parte

de equipas de inspeção e diagnóstico pré-qualificadas, (8) consulta e contratação
da equipa de revisão de projeto, (9) desenvolvimento do projeto, (10) consulta
e contratação da empresa de fiscalização, (11) concurso e adjudicação
da empreitada e (12) acompanhamento da obra.
Importa salientar que o FNRE incide, essencialmente, no projeto
de reabilitação de edifícios existentes, que apresenta diferenças significativas
relativamente ao projeto de obra nova. Essas diferenças prendem-se com: a
formação académica dos técnicos, com especial relevância para a Engenharia Civil;
a adequação da regulamentação técnica em vigor; e a natureza das obras. Com
efeito, a formação em Engenharia Civil sempre esteve orientada para a obra nova
e, mesmo atualmente, a reabilitação do existente apenas é abordada num número
reduzido de unidades curriculares, muitas vezes opcionais, razão pela qual a maior
parte dos engenheiros entra no mercado de trabalho sem preparação para intervir
em estruturas existentes; o resultado, não raras vezes, é a opção pela demolição
parcial (quando não integral) da pré-existência e o projeto de uma estrutura nova
em betão armado (muitas vezes mantendo a fachada original, por
condicionamento camarário). A regulamentação técnica foi elaborada de acordo
com o mesmo paradigma, i.e., orientada para construção nova, com a agravante de
terem sido publicados diplomas com falhas técnicas não desprezáveis, embora os
regulamentos mais recentes já abordem a obra nova e a reabilitação do existente
com o mesmo nível de detalhe e importância. Também a construção de uma
estrutura nova é muito diferente de construir sobre o construído, na medida em
que o ponto de partida é (deve ser) a pré-existência, com determinadas
caraterísticas que importa preservar e outras que é necessário melhorar,
respeitando sempre a autenticidade, garantindo a compatibilidade entre o novo e
o existente e procurando minimizar a intervenção.
Face ao atrás exposto, a Fundiestamo considerou que, para assegurar a
qualidade dos projetos de reabilitação do edificado, importava assegurar
cumulativamente: a qualidade das equipas de projeto; a adoção de um sistema de
revisão de projeto; a promoção de uma caraterização rigorosa da pré-existência;
a definição de regras claras sobre qual a abordagem a adotar pelas equipas a
contratar; a implementação de concursos de ideias, para cada caso concreto;
e a fixação dos honorários de projeto.
Para garantir a qualidade das equipas de projeto, a Sociedade Gestora
desenhou um modelo que implica: (a) a definição de equipas completas, integrando
técnicos em todas as áreas relevantes, nomeadamente arquitetura, engenharia de
estruturas (desagregada em estruturas de betão armado e construções antigas em
alvenaria e madeira), segurança contra incêndio, conforto térmico, conforto
acústico, redes elétricas, redes mecânicas, redes de águas e esgotos e, ainda, mas
não obrigatoriamente, geotecnia, arqueologia e conservação e restauro (embora,
não tendo estas valências, as equipas fiquem excluídas dos concursos em que as
mesmas sejam exigidas); (b) a pré-qualificação desses técnicos, exigindo formação
adequada e experiência comprovada em reabilitação, avaliada através de
portfolios com os 5 projetos mais relevantes; e (c) a constituição de quatro bolsas
de equipas de projeto, que resultam da combinação da estrutura da pré-existência
(betão armado ou alvenaria e madeira) com o uso a que se destina o imóvel
reabilitado (habitação ou residência de estudantes).
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A adoção de um sistema de revisão de projeto, de nível elevado, ou seja,
desde a fase de conceção até ao projeto de execução, é implementado recorrendo
a empresas especializadas com portfolio que ateste a sua competência para esta
tarefa.
Relativamente à caraterização da pré-existência, a Fundiestamo constituiu
uma bolsa de equipas de I&D – Inspeção e Diagnóstico, afiliadas a universidades,
a institutos politécnicos, ao LNEC e a empresas especializadas e definiu um
caderno de encargos tipo, o qual é adaptado a cada caso concreto, em estreita
articulação entre a equipa de projeto, a Fundiestamo e a equipa de I&D.
Quanto às regras a adotar, a Sociedade Gestora reuniu um conjunto
de especialistas nacionais em áreas da maior relevância com o objetivo
de elaborarem o ‘Guia FNRE’, o qual inclui os seguintes doze capítulos:
1 – Caraterização do existente, 2 – Segurança sísmica, 3 – Segurança ao incêndio,
4 – Conforto térmico – Eficiência Energética, 5 – Ventilação e qualidade do ar
interior, 6 – Conforto acústico, 7 – Conforto visual, 8 – Instalações,
9 – Acessibilidade e Intervenção Arquitetónica em Contexto Patrimonial,
10 – Preservação do Património, 11 – Sustentabilidade e 12 – BIM: Building
Information Modelling.
Em relação aos concursos de ideias, é sorteada uma ‘short list’ de cinco
equipas, de entre as inscritas na bolsa respetiva e que manifestem interesse
no projeto em questão. Estas apresentam propostas de conceção, que são seriadas
por um Júri independente, de acordo com critérios definidos pela Fundiestamo,
em estreito alinhamento com o Guia FNRE e com o ‘Princípio da Mínima
Intervenção e do Máximo Desempenho’, que serve de lema ao FNRE.
Finalmente, em relação aos honorários de projeto, a Sociedade Gestora
encara o projeto como um investimento, e não como um custo, na medida em que
a qualidade deste influencia diretamente o custo e a duração da obra,
representando esta regra geral mais de 90% do custo total. Dito de outra forma,
um projeto de qualidade inferior terá certamente um custo menor, mas as falhas
serão seguramente em maior número e, por esta razão, o custo e a duração
da obra serão significativamente superiores. Assim, a fixação dos honorários
de projeto num valor justo, elimina este fator dos critérios de seleção da melhor
equipa, eliminando a possibilidade de se adjudicar o projeto ao ‘preço mais baixo’
(mas provavelmente ao ‘custo mais alto’).
O Guia FNRE, entre outros objetivos, pretende orientar os projetistas para
as abordagens mais adequadas, de acordo com as boas práticas de reabilitação
do edificado e seguindo o ‘Princípio da Mínima Intervenção e do Máximo
Desempenho’, devidamente contextualizadas tendo em conta a legislação em
vigor à data do projeto da pré-existência, a legislação em vigor e o estado da arte
no momento presente, assim como a legislação futura, atualmente em elaboração,
indicando caminhos nas situações de potencial conflito entre o que está em vigor
e o que a comunidade científica considera ser a abordagem mais adequada.
Além do Guia FNRE, a Fundiestamo está a preparar vários casos de estudo
com o objetivo de obter referências de atuação futura, nomeadamente em
sede de:
•

ii

Mínima Intervenção e Máximo Desempenho – Pretende-se
implementar este princípio de forma exemplar num edifício que
necessite de uma intervenção não muito intrusiva, com o objetivo
de o apresentar como exemplo paradigmático, a seguir por todas as
equipas de projeto;
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•

•

•

Reabilitação sustentável – Pretende-se promover a reabilitação de um
edifício aleatório, procurando a neutralidade carbónica da intervenção,
com o objetivo de tirar conclusões e, face a estas, decidir sobre
as orientações a dar aos projetistas;
Reabilitação sísmica – Pretende-se estudar várias alternativas
de reforço num edifício que apresente uma elevada vulnerabilidade
sísmica, desde o reforço de elementos resistentes, passando
pela introdução de novos elementos resistentes, até à aplicação
de isolamento de base, para analisar as vantagens das diferentes
alternativas, em termos de resposta sísmica do edifício em questão,
confrontando igualmente os custos associados a cada uma, com o
objetivo de tirar conclusões e, face a estas, decidir sobre as orientações
a dar aos projetistas;
BIM – Pretende-se implementar em dois edifícios, com diferentes graus
de complexidade, uma abordagem ‘full BIM’, i.e., desde o projeto até
à execução, com o objetivo de tirar conclusões sobre
as vantagens/inconvenientes da mesma e, face a estas, decidir sobre as
orientações a dar aos projetistas, tornando, no limite, a sua utilização
obrigatória.

O Guia FNRE, assim como os casos de estudo atrás referidos, tem como
público-alvo os projetistas e outros intervenientes nas obras de reabilitação
a promover pela Fundiestamo, no âmbito do FNRE. Contudo, tendo como ambição
definir procedimentos modelares, a Fundiestamo congratular-se-á se o presente
Guia puder vir a ser usado igualmente noutros contextos e/ou como base para
outros documentos de apoio à comunidade técnico-científica na área
da reabilitação do edificado.
Para terminar, quero deixar expresso o meu profundo agradecimento a todos
os que contribuíram para tornar este Guia uma realidade: aos coordenadores, aos
autores e aos revisores, o meu muito obrigado. Espero sinceramente que este
documento sirva o seu propósito de contribuir para a qualidade dos projetos
e das obras de reabilitação do edificado.

Eduardo Santos Júlio
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1.

Caracterização do Edificado Existente

1. Caracterização do edificado existente

1.1. Introdução
A garantia da qualidade das intervenções no edificado existente,
pressupondo uma adequada compatibilização entre o programa previsto
e a pré-existência da construção, que minimize o risco de erros e omissões
e, consequentemente, de trabalhos a mais, atrasos e custos adicionais só
é conseguida se:
i.

For garantido que os projetos são desenvolvidos por técnicos com
formação e experiência em reabilitação;

ii.

For realizada uma rigorosa e exaustiva caracterização do edifício a
reabilitar, prévia ao projeto e conduzida por equipas com qualificação
adequada e experiência comprovada;

iii.

For adotado um procedimento de revisão dos projetos, desde a fase
de conceção, conduzido com independência por uma equipa
especializada na área em questão;

iv.

Forem contratadas empresas de construção com os meios técnicos e a
experiência adequados à reabilitação do edificado;

v.

For assegurada uma fiscalização competente, que acompanhe a obra
desde a fase de concurso, até à sua conclusão.

Essa garantia de qualidade exige procedimentos que permitam adquirir um
conhecimento adequado da construção existente, que possibilitem numa segunda
fase a análise estrutural, através de uma modelação, que poderá ser efetuada com
diferentes ferramentas e a diversos níveis [Binda, L. et al, 2000]. Após a análise
dos resultados obtidos com essa modelação será possível definir uma estratégia
de intervenção estrutural que passará, obrigatoriamente, pela procura de técnicas
apropriadas de intervenção que resolvam os problemas detetados, sejam pouco
intrusivas e compatíveis com os materiais existentes e, preferencialmente,
reversíveis.
A fase 1 deste processo, anterior a qualquer outra ação, tem como objetivo
recolher informação de forma a caracterizar o mais completa e detalhadamente
possível a construção existente. Esta é composta essencialmente por:
•

•

investigação histórica da construção, prestando especial atenção às
transformações e intervenções a que a mesma foi sofrendo ao longo
do tempo, identificação e registo das características globais
ou parciais da arquitetura com relevância e interesse local ou regional
no âmbito dos valores culturais, patrimoniais e históricos, numa leitura
de conjunto interior/exterior e nunca apenas de fachadas;
caracterização geométrica da construção, com identificação e registo
dos materiais e sistemas construtivos, através de: (i) levantamento
geométrico arquitetónico (por topografia, por varrimento laser,
etc…) do edifício e da sua envolvente, [Silva, B. et al, 2009];
(ii) levantamento geométrico e material dos elementos estruturais
principais e secundários que compõem a construção e (iii) descrição
da qualidade, tipologia e composição dos materiais existentes
na construção; (iv) levantamento e caracterização dos elementos

arquitetónicos por épocas (cronologia da construção do edifício);
•

levantamento das anomalias e diagnóstico das causas ou o conjunto de
causas que deram origem a essas anomalias, recorrendo à observação
visual e a meios expeditos de sondagens, abertura de janelas ou poços
de inspeção, bem como de ensaios in situ ;

•

caracterização mecânica dos materiais (alvenarias, madeiras, betão,
aço, etc.) e dos elementos construtivos (paredes, pilares, vigas, etc.)
através da realização de ensaios in situ e (ou) em laboratório.

Só após o tratamento da informação da fase 1 é possível passar à fase 2 de
modelação estrutural da construção. A estratégia de modelação deverá ser
multidisciplinar, recolhendo o contributo de diferentes áreas de investigação
[Silva, B. et al, 2010].
Atualmente, para a análise do comportamento mecânico das construções
existentes recorre-se a inúmeros métodos e ferramentas computacionais, que se
apoiam em diferentes teorias e estratégias, resultando por sua vez, em diferentes
níveis de complexidade, diferentes tempos de cálculo e diferentes custos. A opção
por um ou outro método depende principalmente do conhecimento do técnico, da
análise pretendida e dos seus objetivos, tendo sempre presente que análises mais
complexas não são necessariamente sinónimo de melhores resultados.
O nível de aprofundamento e detalhe envolvido nesta segunda fase depende
dos objetivos propostos para o estudo. Caso se pretenda executar uma análise
simplificada, ou dirigida apenas a determinada parte da estrutura, pode,
eventualmente, não se justificar a execução de todos os passos, ou de estes serem
aplicados a toda a estrutura. Esta decisão depende em grande parte da experiência
do(s) técnico(s) envolvido(s) no estudo.
Nesta segunda fase é definido o tipo de modelação (análise limite, análise
com modelos numéricos, nomeadamente através de elementos finitos, elementos
discretos, etc…) e de análise material (linear ou não linear) mais eficaz a usar, tendo
em conta os objetivos definidos para o estudo; com base nesta informação,
define(m)-se a(s) ferramenta(s) de análise a adotar. Vários autores optam por usar
num mesmo estudo diversas estratégias de modelação de forma complementar,
como por exemplo: uma análise limite e uma abordagem numérica [Casarin, 2006].
A comparação e cruzamento da informação resultante de diferentes tipos de
análise, procedimento a adotar sempre que possível, permitem um aumento do
grau de confiança nos resultados obtidos.
Esta fase, tal como a anterior, dependem mais uma vez em grande parte da
experiência dos técnicos responsáveis pela execução do estudo. Em particular,
as duas fases apresentadas não são aplicadas de forma unidirecional, ou seja,
concluída a fase 1 e após passar à fase 2 de modelação, é por vezes necessário
reavaliar a informação obtida na fase 1.
Independentemente do grau de confiança dos resultados obtidos na primeira
fase e da abordagem numérica usada, após a construção do modelo numérico há
um procedimento prévio a qualquer análise estrutural, que é fundamental realizar
e que consiste na calibração do modelo estrutural. Ou seja, em verificar que a
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resposta do modelo, considerando os parâmetros geométricos e mecânicos
(módulos de elasticidade e pesos específicos, por exemplo) recolhidos na fase 1, é
consistente com o comportamento expectável, ou identificado para a tipologia
construtiva e estrutural em análise. Esta calibração é normalmente efetuada
através de técnicas de identificação modal que consistem em comparar
frequências e modos próprios de vibração obtidos experimentalmente, com os
obtidos por via numérica.
Após a calibração, o modelo pode ser utilizado para avaliar a segurança
estrutural da construção para as ações regulamentares e que devem incluir a ação
sísmica [Sousa Oliveira, C. et al, 2010]. Esta fase pode ser mais complexa, já que a
regulamentação nacional, que entrou em vigor a 18 de julho de 2019 (Decreto-Lei
n.º 95/2019) e que estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios
residenciais ou frações autónomas, introduz uma alteração muito significativa na
engenharia de estruturas em Portugal, quer pela adoção dos Eurocódigos
Estruturais (através do Despacho Normativo n.º 21/2019, de 17 de setembro),
quer pela explicitação das situações em que se torna obrigatória a avaliação da
segurança estrutural na reabilitação de edifícios (Portaria n.º 302/2019,
de 12 de setembro). Esta Portaria define os termos em que obras de ampliação,
alteração ou reconstrução estão sujeitas à elaboração de relatório de avaliação de
vulnerabilidade sísmica, bem como as situações em que é exigível a elaboração
de projeto de reforço sísmico.
A avaliação da segurança sísmica de edifícios existentes tem como quadro
de referência o Eurocódigo 8 – Parte 3 (NP EN 1998-3; 2017), que apresenta
procedimentos de avaliação com âmbito de aplicação geral. A complexidade
destes procedimentos, aliada ao reconhecimento de que uma parte significativa
do território nacional apresenta uma sismicidade média/baixa, torna a aplicação
do Eurocódigo 8 – Parte 3 complexa para a maioria dos edifícios existentes. Foram
propostos métodos simplificados que permitem avaliar a resistência de edifícios
de betão armado relativamente à ação sísmica, sem recurso a modelos numéricos,
apenas com base nas propriedades geométricas (Método I) e também mecânicas
(Método II) dos pilares dos edifícios [Sousa, R. et al, 2019]. Estes dois métodos
foram calibrados por forma a conduzirem a resultados tendencialmente
conservativos em relação à metodologia de referência definida no
Eurocódigo 8 – Parte 3 (NP EN 1998-3; 2017).
Também o Anexo C da NP EN 1998-3:2017 (NP EN 1998-3; 2017) contém
recomendações específicas para edifícios existentes de alvenaria, aplicáveis aos
elementos de contraventamento de alvenaria de betão ou de tijolo que fazem
parte de um sistema de construção de alvenaria não armada, confinada ou armada
e no Anexo Nacional da NP EN 1998-3:2017 são dadas informações
complementares para Portugal, com alguns comentários relevantes para as
tipologias construtivas de edifícios de alvenaria que é possível encontrar no país
[Candeias, P. et al, 2020].
A aplicação do Eurocódigo 8 – Parte 3 (NP EN 1998-3; 2017) não é simples
e por isso espera-se que os métodos simplificados permitam fazer a verificação da
segurança de forma expedita e simples e que essa verificação possa ser usada
de forma universal por qualquer técnico envolvido na análise. Mais uma vez a
experiência, o bom senso e o conhecimento dos técnicos envolvidos é
fundamental para que esta verificação seja efetuada com critério. Nesta fase, em
algumas situações recorre-se a ensaios de carga para eliminar dúvidas sobre as
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incertezas que são levantadas na verificação da segurança. Para além disso,
devem-se utilizar ferramentas de monitorização, antes, durante e(ou) após a
intervenção, sempre que existam dúvidas em relação à permanência das causas de
uma determinada anomalia.
Antes de se tomar qualquer decisão sobre a intervenção na construção, é
indispensável compreender que as medidas a tomar deverão ser dirigidas à raiz
das causas que provocaram as anomalias e nenhuma ação deverá ser empreendida
sem se demonstrar que é indispensável. Para além disso, deverão perspetivar-se
intervenções mínimas que permitam o melhor desempenho possível da construção
usando os recursos construtivos existentes. Nos casos de edifícios com valor
arquitetónico, cultural, histórico ou patrimonial (quer de forma individual, quer
pela sua inserção em conjunto ou quarteirão ou da história da arquitetura,
incluindo a vernacular), será necessário definir à priori condicionantes a
estabelecer na intervenção, nomeadamente na distribuição do programa, no
posicionamento das redes de infraestruturas e na seleção das soluções de reforço
estrutural ou reparação, para que não se coloquem em causa esses valores.
A intrusividade mínima deve ser um objetivo principal da estratégia de intervenção
e uma premissa a seguir pela Arquitetura e pelas várias Especialidades.
Assim, como se referiu, a fase 1, que tem por objetivo caracterizar e definir,
da forma mais completa e detalhada possível, a construção existente, é um
elemento essencial para garantir a qualidade das intervenções e corresponde na
prática à execução do Relatório de Inspeção e Diagnóstico (RID). Este, para além
de conter uma ‘radiografia’ completa do edifício alvo de estudo, deve identificar
as fases evolutivas e o valor arquitetónico e patrimonial decorrente das mesmas,
promovendo o conhecimento de elementos que são fundamentais para o
desenvolvimento de um projeto que maximize a manutenção dos materiais e dos
sistemas construtivos existentes, valorizando-os.

1.2. Relatório de Inspeção e Diagnóstico
O Relatório de Inspeção e Diagnóstico (RID) deve começar por caracterizar
a história do edificado ao longo do tempo, com base numa recolha histórica, em
arquivos municipais, distritais e nacionais e de entidades diversas (arquivos
históricos) onde consoante a data de construção do edifício se poderão encontrar
dados de projeto, memórias descritivas, cartografia, contratos de empreitada,
escrituras de compra e inventários de património, entre outros, que poderão
consolidar e complementar a informação do conhecimento do edifício, dos seus
valores e das alterações da envolvente. Deverá também ser apresentada
a evolução e as alterações estruturais ao longo dos tempos, caso seja possível
e exista para o caso em estudo, pois as transformações estruturais poderão estar
na origem de diversas anomalias.
Segue-se a caraterização geométrica rigorosa do edificado e o confronto com
as peças desenhadas existentes (quando disponíveis); se necessário, deve-se
proceder à correção das medidas e ao registo das alterações das plantas e dos
alçados, garantindo que o RID contenha informação fidedigna, completa e
atualizada, incluindo o levantamento, análise e caraterização do programa
decorativo, nos casos em que este exista.
Os técnicos envolvidos devem ter um conhecimento sólido sobre a História
da Construção para, em função da data do edifício e face a alguns indícios que este
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apresente, possam antecipar as características dos materiais e dos sistemas
construtivos. Este conhecimento permite que as sondagens a realizar sejam
cirúrgicas e pontuais, em lugar de destrutivas e disseminadas sem critério, sendo
suficiente muitas vezes confirmar os valores medidos in situ com valores tabelados
ou descritos em bibliografia técnica específica e fidedigna (por exemplo, seções
comuns de vigas de madeira em função do ano de construção do edifício).
Incluindo o contributo de estudos e relatórios arqueológicos nomeadamente
da arqueologia parietal para apoio à decisão de projeto.
É necessário ter presente que, dependendo do estado de conservação do
edificado, algumas características mecânicas, acústicas, térmicas, entre outras,
podem-se ter alterado e, por esta razão, os valores medidos podem ser inferiores
aos referenciados. Neste sentido, é fundamental proceder ao levantamento
das anomalias estruturais e não estruturais, incluindo o levantamento cuidado
dos vãos exteriores e interiores, realizado compartimento a compartimento, ou
registado de uma forma global, piso a piso, em função do edificado e das anomalias
do caso em apreço. Para que se possa estabelecer e registar no RID, de forma tão
completa quanto possível, o seu grau de conservação.
Por fim, é muito importante identificar as causas das anomalias, uma vez que
qualquer proposta de intervenção deverá sempre preconizar a eliminação
das causas, e nunca apenas a reparação dos seus efeitos. Na generalidade
das situações, a elaboração do RID termina com uma proposta de intervenção,
deixando-se a definição específica das soluções para a equipa projetista. Ou seja,
esta fase deve: explicitar e refletir sobre os valores culturais e patrimoniais do
edifício e correspondentes condicionantes para o projeto ao nível do programa e
das especialidades; sugerir soluções para as correções das anomalias com base
no estado de conservação, deixando-se a definição específica das soluções para a
equipa projetista juntamente com a avaliação de segurança estrutural. Por este
motivo, o RID deve ser executado por equipas multidisciplinares e a representação
dos elementos recolhidos apresentados em peças desenhadas adequadas, com
identificação em planta da localização e extensão das anomalias, bem como uma
sugestão de estratégia de intervenção, que contemple uma abordagem
de intervenção mínima e respeito pela pré-existência ao nível dos valores que ela
possa conter. Enquadrado neste pressuposto o RID deve igualmente proceder a
uma avaliação preliminar quanto à compatibilidade da função perspetivada para
o edifício e a pré-existência e as medidas cautelares a implementar de segurança
estrutural e de proteção de elementos construtivos ou decorativos a preservar.
Iremos procurar clarificar e discutir cada um dos procedimentos referidos,
associando-os a casos práticos e procurando mostrar, em qualquer um desses
casos, o respeito e formas de integração da preocupação pelas Recomendações
do ICOMOS [Icomos, 2002]. Como nota final refere-se que em função
da importância e da avaliação de obras ou intervenções cuja realização seja
proposta em relação a bens culturais (bens móveis e imóveis classificados, ou em
vias de classificação, de interesse nacional, de interesse público ou de interesse
municipal, nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, bem como o
património móvel integrado) deverá ser elaborado um Relatório Prévio que deverá
abordar todos os aspetos mencionados no Artº 15 do Dec Lei 140/2009 de 15 de
junho de 2009.

1.2.1. Investigação Histórica
O conhecimento do projeto original (quando disponível) e de eventuais
fases subsequentes de construção ou de intervenções de cariz estrutural, assim
como das técnicas de construção e das características dos materiais usados, é de
grande utilidade para a interpretação do comportamento estrutural e para a
definição de pesquisas adicionais de maior especificidade [Arede, A. et al, 2002].
A equipa que realiza o RID terá de diligenciar no sentido de obter a informação
necessária e o mais completa possível, nomeadamente todas as peças escritas
e desenhadas do projeto original, quando existam, e das alterações posteriores,
caso tenham ocorrido e tenham ficado documentadas, do edifício a intervencionar,
Figura 1.1, bem como registos fotográficos antigos [Costa, A., 2014]. Estes dados
podem ser obtidos junto dos proprietários e (ou) de quem encomendou o trabalho,
das Câmaras Municipais, de arquivos e outras entidades detentoras de informação
complementar e devem incluir a ponderação do valor histórico, cultural
e patrimonial do edificado, do seu contexto local e regional e inserção na
envolvente.

Figura 1.1 – Exemplo de uma recolha histórica, documento do Arquivo Municipal
do Porto [Costa, A., 2014].

A recolha histórica obriga a que muitas vezes se tenha de recorrer à consulta
de tratados da época, regulamentos, legislação e outras orientações. Por exemplo,
na Figura 1.2 apresentam-se pormenores de armaduras do sistema Hennebique,
recolhidas no trabalho de avaliação da segurança estrutural do edifício Palladium,
sito no gaveto das ruas de Stª Catarina e de Passos Manuel no Porto e onde foi
possível verificar que, na perspetiva da Engenharia Civil, o edifício teve muitos
motivos de interesse, uma vez que se tratava de um dos primeiros, se não mesmo
o primeiro edifício construído no Porto inteiramente em betão armado [Sampaio,
J. et al, 1992].
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1. Caracterização do edificado existente
Ao tempo esta tecnologia, então nascente, era exclusiva de certos
"engenheiros - construtores" detentores da patente como é o caso de Coignet,
Hennebique entre outros.

atualmente (por exemplo, paredes de tabique), confrontando-os com os elementos
desenhados existentes. O levantamento não precisa ser exaustivo, mas tem de ser
representativo da estrutura existente, cabendo à equipa de projeto definir o grau
de definição necessário, sem descurar áreas sensíveis em termos de estado de
conservação, ou de eventual necessidade de transformação ou aumento
da capacidade estrutural.
Em estruturas antigas de alvenaria e madeira, devem ser levantadas as
dimensões das paredes, incluindo a sua constituição (pedra aparelhada, pedra
argamassada, paredes de frontal com cruzes de St. André, com o material de
enchimento devidamente especificado, tijolo, adobe, etc.) e as dimensões das
diferentes camadas de revestimento de paredes interiores em zonas de janelas
de sondagem.

Figura 1.2 – Pormenores de armaduras do sistema Hennebique [Sampaio, J. et al,
1992].

1.2.2. Caraterização Geométrica
A equipa que está a elaborar o RID deverá proceder a um levantamento
arquitetónico geométrico rigoroso do edifício, registando igualmente as
dimensões relevantes referentes a elementos estruturais e seus constituintes, e a
elementos não-estruturais, mas que possam desempenhar funções estruturais

Figura 1.3 – Levantamento dos elementos de uma cobertura (exemplo) [Costa, A. et al, 2014].
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Para os pavimentos deve ser identificada a secção das vigas de madeira, o
seu espaçamento, assim como a existência de eventual tarugamento e elementos
metálicos. Deve ainda ser levantada a espessura do soalho, bem como a sua forma
de encaixe e fixação. Para as coberturas devem ser identificados vãos e secções
das peças que executam as asnas ou outros sistemas estruturais, incluindo o
levantamento das madres, do frechal, das escoras, varas, ripado e forro, Figura 1.3,
bem como de elementos singulares como chaminés, trapeiras ou mansardas e
outros elementos a manter [Costa, A. et al, 2014]. Deverão ser também
caracterizadas as ligações entre os elementos estruturais da cobertura, bem como
as ligações dos elementos de madeira, de pavimentos e cobertura, às paredes de
alvenaria.

1. Caracterização do edificado existente
Em estruturas de betão armado, devem ser levantadas as dimensões de lajes
(vãos, espessuras e tipologia construtiva: laje maciça, aligeirada de vigota simples
ou dupla, fungiforme…), paredes, vigas e pilares, assim como as armaduras,
incluindo a localização, o diâmetro e o recobrimento dos varões, podendo estes
dados ser obtidos de forma indireta, através de ensaios não destrutivos
(pacómetro), devidamente validados recorrendo a sondagens pontuais.
Deve ser dada especial atenção às fundações. Em casos particulares (por
exemplo, havendo indícios de terem ocorrido assentamentos, ou caso se pretenda
aumentar o número de pisos do edifício ou aumentar cargas decorrentes de usos),
deverá proceder-se, se necessário, à execução de poços de sondagem
e à realização de ensaios geotécnicos, Figura 1.4, para melhor caracterizar, quer
a estrutura, quer o solo de fundação.

A título exemplificativo, apresentam-se em seguida algumas ações que se
julgam importantes realizar nos materiais estruturais mais comuns: alvenaria,
madeira e betão armado.
No caso de estruturas de alvenaria, podem-se extrair carotes do material (por
exemplo, pedra) e da junta de modo a ser possível realizar uma série de ensaios,
por exemplo, de resistência à compressão e tração da pedra, ensaios de carga
normal e de deslizamento em juntas, etc. Para além disso, podem ser efetuados
ensaios in situ, nomeadamente utilizando técnicas de propagação de ondas
sónicas, ultra-sónicas, ou eletromagnéticas, neste último caso através do georadar.
Em situações que exijam a caracterização quantitativa do comportamento
mecânico de paredes de alvenaria (resistência à compressão e módulo de
elasticidade), recomenda-se que sejam utilizados ensaios com “macacos planos”,
Figura 1.5.

Figura 1.4 – Sondagens às fundações.

Devem também ser levantadas as dimensões e a constituição dos elementos
não estruturais, nomeadamente paredes divisórias, tetos, aberturas (portas e
janelas), e dos revestimentos e (ou) sistemas de impermeabilização das coberturas,
fachadas e empenas, detalhando os remates, rufos, etc., e incluindo cada
componente/camada (sempre que se justifique). Devem igualmente ser
caracterizadas as redes de infraestruturas existentes, com maior ou menor rigor
(a definir pelo projetista), dependendo do seu estado de conservação e da
viabilidade da sua reutilização, parcial ou total.

Figura 1.5 – Ensaio duplo de macacos planos.

Também é frequente recorrer-se a ensaios experimentais, no local ou em
laboratório para caracterizar mecanicamente elementos estruturais. Na Figura 1.6
apresentam-se dois exemplos de ensaios, que permitiram avaliar a capacidade
resistente das paredes à ação dos sismos, mas também permitiram a obtenção do
módulo de elasticidade das paredes [Costa, A., 2002] e [Costa, A. et al, 2005].
Existe muita informação disponível (bibliografia) deste tipo que deve ser
consultada pela equipa de projeto.

1.2.3. Caraterização Mecânica dos Materiais e dos Elementos
Construtivos
Uma das etapas fundamentais da fase de inspeção é a seleção de eventuais
ensaios a realizar para caracterização dos materiais e da estrutura, incluindo as
fundações. Estes ensaios, que podem incluir a recolha de amostras para análise em
laboratório, ou a aplicação in situ de técnicas não-destrutivas (ou ligeiramente
destrutivas), destinam-se essencialmente à caracterização física e mecânica dos
materiais e da estrutura e, eventualmente, à identificação e calibração de relações
constitutivas a usar nos modelos estruturais [Gambarotta, 1999]. Por seu turno,
os ensaios estáticos ou dinâmicos envolvendo a construção no seu todo ou em
partes, destinam-se a validar o seu comportamento estrutural, quer em termos das
suas prestações em serviço (por exemplo, ensaios de carga), quer em termos
de resultados comparativos para calibração do modelo estrutural (por exemplo,
identificação dinâmica) [Costa, A. et al, 1998].

a) Ensaios na ilha do Faial em paredes de b) Ensaio em laboratório numa parede de
alvenaria de casas.
alvenaria proveniente dos Açores.

Figura 1.6 – Ensaios em elementos estruturais.
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1. Caracterização do edificado existente
No caso das madeiras podem-se realizar ensaios não destrutivos com o
recurso a aparelhos sónicos e ao resistógrafo, que permitem estimar
a qualidade/densidade da madeira e detetar anomalias no interior das peças,
Figura 1.7.

para cada uma das zonas identificadas com os ensaios não destrutivos, deve-se
proceder à extração e ensaio de carotes em laboratório para determinar os valores
da resistência à compressão a usar na avaliação estrutural, em cada uma dessas
zonas, Figura 1.8. Será ainda necessário proceder a sondagens para identificar a
espessura do betão de recobrimento das armaduras e a sua distribuição, diâmetro
e tipo de aço, nomeadamente através de detetores de metais e aberturas de
janelas de sondagem em algumas zonas; caso seja necessário, poder-se-ão extrair
provetes das armaduras para determinação da tensão de cedência e da tensão
última através de ensaios de tração em laboratório. É também importante
determinar a profundidade de carbonatação do betão e o teor de cloretos.

Figura 1.8 – Extração de carotes em viga de betão.

1.2.4. Caraterização das Anomalias

Figura 1.7 – Ensaio com o Resistograph.

Em edifícios de betão armado, devem ser realizados, entre outros, ensaios
não destrutivos com recurso ao “esclerómetro de Schmidt”, preferencialmente
combinado com outros ensaios (e.g., ensaio ultrassónico, vulgo PUNDIT, ensaio do
tipo “pull-out”), para identificar zonas homogéneas, em que as classes de
resistência dos betões presentes na estrutura são semelhantes. Posteriormente,
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As anomalias dos elementos estruturais do edifício devem ser identificadas,
assim como as causas prováveis para a sua ocorrência, Figura 1.9 [Costa, A. et al,
2014]. Esta caracterização pressupõe que a equipa que está a efetuar o trabalho
(RID) disponha de conhecimento para interpretar a informação recolhida e referida
nos pontos anteriores, reconhecer inter-relação de causas e efeitos, de forma a
posteriormente propor as intervenções mais adequadas.
Considera-se de crucial importância avaliar a viabilidade de manter os
elementos existentes ou, caso tal não seja comprovadamente possível, ou não seja
economicamente viável (excetuando situações em que o valor particular do
património em causa imponha a sua preservação) definir e justificar, com dados
mensuráveis, as características materiais e técnicas dos elementos estruturais que
deverão substituir os existentes e que sejam compatíveis com a pré-existência
e reversíveis.

1. Caracterização do edificado existente
De referir ainda que, deve ser dada especial ênfase à fendilhação dos
elementos estruturais e não estruturais por ser um dos sintomas visíveis de
potenciais deficiências estruturais. Esta deve ser mapeada de forma exaustiva,
identificando as causas prováveis (e.g., ação da temperatura em elementos com
deformação restringida, assentamento diferencial de fundações, incremento das
ações verticais para além da sua capacidade funcional e resistente, degradação do
material sob a ação de agentes exteriores, entre muitos outros), assim como as
intervenções a desenvolver, as quais devem passar, preferencialmente, pela

reparação ou reforço estrutural (se necessário) e só em último caso pela
substituição de elementos existentes.
A avaliação das anomalias não estruturais exige uma caracterização
construtiva da envolvente (cobertura, fachadas, vãos envidraçados, elementos em
contacto com o terreno, sistemas de ventilação, sistema de drenagem de águas
pluviais, entre outros). Para isso, pode ser necessário realizar sondagens e
medições in situ que permitam mapear e medir a intensidade dessas anomalias.

Figura 1.9 – Mapa de anomalias por compartimento (exemplo em RID) [Costa, A. et al, 2014].

Guia FNRE

9

1. Caracterização do edificado existente
A humidade é uma das causas mais frequente de degradação dos edifícios,
pelo que se lhe deve dar particular atenção, Figura 1.10. Por outro lado, quando os
edifícios apresentam um estado de conservação que possibilite perspetivar
intervenções não intrusivas, a monitorização das condições higrotérmicas dos
compartimentos tipo e (ou) a realização de medições acústicas, é uma estratégia
adequada para sustentar propostas de atuação assentes no princípio da
intervenção mínima.

quem teve de conhecer a fundo o edifício, deve refletir a fundamentação de
compatibilização entre o edifício existente e o programa proposto, assegurando a
preservação de valores patrimoniais, culturais, arquitetónicos, históricos,
técnicos e dos sistemas construtivos, sempre que existam de forma individual, ou
em associação. Assim, a equipa multidisciplinar responsável pelo RID
tem como função transcrever em documento o resultado da inspeção e diagnóstico
do edifício, de forma objetiva e tendo como perspetiva uma intervenção mínima
que maximize a manutenção das existências, alertando para as implicações de
determinadas decisões arquitetónicas, nomeadamente para o seu impacto,
sugerindo soluções de intervenção. Para além disso, o RID deve ajudar a equipe
projetista nas decisões de forma a serem sustentadas em conhecimento
objetivo, evitando que se alegue desconhecimento do existente, ou mau “feeling”
em relação ao estado da estrutura para justificar decisões mais pesadas do que as
necessárias.
Finalmente, o Dono de Obra deve promover ações para que a execução da
obra seja sempre realizada por pessoal qualificado. Este tipo de intervenção (tendo
como premissa a intervenção mínima) exige empresas vocacionadas para este tipo
de trabalhos de reabilitação, que estejam habituados a usar tecnologias
apropriadas e materiais tradicionais e que possam interagir com a equipa projetista.
Já que no decorrer da obra surgem, normalmente, situações que obrigam a medidas
especiais, ou a alterações importantes que devem ser explicadas e apreendidas de
uma forma célere e eficiente por todos os intervenientes e responsáveis pela obra,
para que a estratégia de intervenção mínima e aproveitamento máximo dos
recursos existentes se mantenha até ao fim.

Figura 1.10 – Paredes e pavimentos em contacto com o terreno.

Só um diagnóstico fundamentado do estado da envolvente e das divisórias
interiores, baseado nos conhecimentos da física e tecnologia da construção,
conduzirá a uma metodologia de intervenção correta e à possibilidade de propor
diferentes níveis de atuação e estimar os respetivos custos. Desta forma. o Dono
da Obra terá acesso a um relatório técnico que lhe propõe uma estratégia de
intervenção que respeita os elementos construtivos existentes.
Assim, é objetivo do levantamento das anomalias caraterizar o estado de
conservação do edifício e de todos os elementos existentes (estruturais e não
estruturais, incluindo as caixilharias) e identificar as causas que lhe deram origem,
permitindo aos projetistas tomar decisões devidamente sustentadas com base no
conhecimento prévio reunido, nomeadamente assumir estratégias de intervenção
que eliminem as causas de dano e promovam a manutenção dos elementos
construtivos capazes de cumprir parcial, ou totalmente a sua função. Sem este
levantamento não é possível realizar um projeto de execução dirigido para a
resolução dos problemas encontrados e que perspetive soluções técnicas,
economicamente otimizadas e compatibilizadas.

1.2.5. Proposta de Intervenção
O Relatório de Inspeção e Diagnóstico (RID) deverá terminar com uma
proposta de critérios base a seguir na estratégia de intervenção, bem como com
soluções gerais a adotar. Esta parte final do RID, importante por ser realizada por
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1.3. Conclusões
A finalidade deste capítulo, que é transversal a todos os capítulos deste Guia,
foi o de apresentar os procedimentos que devem ser adotados para se
efetuar uma “radiografia” completa do edificado; nomeadamente que permitam
identificar as fases evolutivas e o valor arquitetónico e patrimonial das
mesmas e que promovam o conhecimento das suas características geométricas,
materiais e estruturais como base fundamental para o desenvolvimento de um
projeto que maximize o aproveitamento dos elementos e sistemas
construtivos existentes, promovendo uma intervenção sustentável e económica
que valorize o património arquitetónico português, ou seja, que respeite a
integridade e a autenticidade dos edifícios.
Este capítulo pretende ainda contribuir para a discussão dos. procedimentos
que devem ser usados na prática de projeto para que não seja possível, no futuro,
intervir num edifício sem o conhecer previamente, de forma aprofundada.
Por um lado, o RID é um auxiliar indispensável quando, por imposição legal,
for necessário, em obras de ampliação, alteração ou reconstrução, proceder
à elaboração do relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica, bem como nas
situações em que é exigível a elaboração do projeto de reforço sísmico.
Por outro lado, só assim será possível realizar intervenções mínimas, pouco
intrusivas e que contribuam para uma efetiva valorização do património
edificado.
Por último, salienta-se que esta prática é fundamental para o debate atual
sobre uma futura regulamentação para a reabilitação que apoie a intervenção nas
construções existentes e as valorize, numa atuação assertiva de sustentabilidade.

1. Caracterização do edificado existente
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2. Segurança Sísmica

2.1. Introdução
A presente secção define a justificação, o enquadramento normativo e
técnico e alguns requisitos complementares estabelecidos pela Fundiestamo para
o projeto de avaliação e reabilitação sísmica dos edifícios. À semelhança do
verificado no projeto de estruturas geral, referente à avaliação e reabilitação da
estrutura para a generalidade das ações, entende-se que um bom projeto deverá
incluir (1) uma correta avaliação do existente, (2) uma adequada conceção da
intervenção, a qual tenha em conta (i) a pré-existência, (ii) a maximização do
desempenho do imóvel reabilitado, respeitando valores mínimos a definir, (iii) a
minimização do custo da intervenção e do custo de exploração, e (iv) a minimização
do impacte ambiental da intervenção, (3) uma análise baseada em cálculos
efetuados segundo os modelos mais adequados, de acordo com o estado da arte
atual, (4) um dimensionamento rigoroso, de acordo com o preconizado nos
documentos de referência, e (5) uma pormenorização detalhada que garanta que,
em fase de obra, será executado exatamente o que foi projetado.
Complementarmente às peças habituais de instrução de um projeto de
estruturas – Memória Descritiva e Justificativa, Cálculos Justificativos, Peças
Desenhadas, etc. - e tendo por objetivo evidenciar alguns dos aspetos
condicionantes da segurança sísmica do edifício, permitindo ainda uma síntese dos
indicadores mais relevantes do seu desempenho sísmico, prevê-se o
preenchimento de umas fichas-resumo da intervenção, uma para o conjunto dos
edifícios e outras tantas quanto o número de edifícios considerados.

2.2. Risco Sísmico

O melhor ou pior comportamento sísmico das infraestruturas
(i.e., as construções) é usualmente designado por Vulnerabilidade Sísmica, ditando
as consequências da Exposição a uma dada Perigosidade.
Assim, o Risco Sísmico num determinado local corresponde genericamente à
conjugação de três fatores:

Risco Sísmico
=
Perigosidade x Exposição x Vulnerabilidade

Esta “expressão” mostra que, apesar da inevitabilidade dos sismos
(pela impossibilidade de alterar a Perigosidade), é possível reduzir o risco sísmico,
ou seja, as consequências dos sismos, atuando em dois campos dependentes
da ação dos técnicos e da sociedade: a Exposição e a Vulnerabilidade.
Na prática, para reduzir o Risco Sísmico é mais eficaz intervir diminuindo a
Vulnerabilidade Sísmica das construções, sendo normalmente a única opção
viável, para além da atuação ao nível do Planeamento Urbano (planos diretores
municipais), restringindo a construção em determinados locais.

Os sismos são, de entre os fenómenos naturais, dos mais imprevisíveis e
potencialmente destruidores em termos de danos humanos e de danos
económicos, diretos e indiretos, sendo consensual que em Portugal Continental e
nos Açores existem zonas de sismicidade relevante.

Acresce que estando a reabilitação de edifícios usualmente ligada a aumento
da Exposição (humana e económica), a não redução da Vulnerabilidade
corresponde a um efetivo aumento do risco sísmico 2.

Os aspetos relativos ao fenómeno natural expressam a Perigosidade Sísmica 1
(Seismic Hazard) de um local que, obviamente, é inalterável.

De um ponto de vista conceptual, na reabilitação de edifícios tendo em vista
a sua segurança sísmica não é muitas vezes técnica e economicamente razoável
ou viável garantir um nível de risco como o que seria exigível para
estruturas novas.

No entanto, o Risco Sísmico (Seismic Risk), que num dado local traduz a
estimativa dos danos futuros aí esperados, depende não só da Perigosidade
Sísmica como de outros fatores, designadamente da Exposição e da
Vulnerabilidade Sísmica.
A Exposição representa a coleção de todos os elementos físicos que, numa
dada região, estão expostos à ação dos sismos, e que incluem todas as
infraestruturas e bens materiais relevantes (e seus valores), bem como a população
aí presente.

A perigosidade sísmica em Portugal resulta de fontes sísmicas localizadas tanto na zona de colisão
entre as placas Eurasiática e Africana (sismos interplacas ou sismos afastados) como em falhas
existentes no território continental ou nos Açores (sismos intraplacas ou sismos próximos).
1

Estes dois tipos de sismos diferem na sua magnitude máxima, bem como na distância epicentral a zonas
do território, sendo denominados no Eurocódigo 8 (norma NP-EN1998-1:2010) respetivamente como
sismo tipo 1 e sismo tipo 2, afetando de forma diferenciada as estruturas, em função do tipo de solo
local e das suas frequências de vibração.

Importa, no entanto, garantir que o nível de risco depois da intervenção não
seja “intolerável”, mas sim “aceitável”, ou seja, que embora seja
superior ao nível de risco de uma construção nova bem projetada
e construída, é suficientemente baixo e inferior ao da construção
previamente existente. Viabilizam-se, assim, intervenções que poderiam ser
inexequíveis caso se pretendesse garantir o mesmo nível de risco que em
construções novas.

A exposição configura a existência de pessoas, infraestruturas ou outros bens em zonas que possam
ser impactadas pelas ondas sísmicas.
2

A vulnerabilidade sísmica está intimamente relacionada com a vulgarmente designada capacidade
resistente das estruturas à ação sísmica.
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2.3. O Quadro Regulamentar Atual
Em Portugal, o primeiro regulamento da era moderna que obriga ao cálculo
sísmico explícito de estruturas, o “Regulamento de Segurança das Construções
Contra os Sismos”, RSCCS, data de 1958, ou seja, antes disso tal não era exigido.
O método de análise considerado nesse regulamento equivalia a uma versão
aproximada do que viria ser o método de análise estática equivalente do RSA,
indicando três valores do “coeficiente sísmico”, c, em correspondência com as
zonas sísmicas então delimitadas, A a C, numa das quais (C) não se previa a
necessidade de qualquer verificação da segurança face aos sismos.
O dimensionamento seguia o método das tensões de segurança, não majorando
as ações e reduzindo de sobremaneira as resistências.

posterior, o significado de “adequadas”. No artigo 77ºA especificava-se que
independentemente do nível de segurança dos edifícios a reabilitar, a intervenção
apenas tinha de verificar um critério, que era não “reduzir a resistência estrutural
do edifício, designadamente ao nível sísmico”.

Em 1961 foi publicado o “Regulamento de Solicitações em Edifícios e
Pontes”, RSEP, que revogando a anterior regulamentação, incluiu os preceitos
definidos no RSCCS, mantendo a divisão do território e considerando em certas
circunstâncias um valor acrescido do coeficiente sísmico, c. O RSEP distinguia
entre construções com reserva de resistência e sem reserva de resistência
associada à existência ou não de elementos não estruturais de travamento (vulgo,
paredes de alvenaria).
Posteriormente, com a entrada em vigor do “Regulamento de Segurança e
Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes”, RSA, em 1983, deu-se uma grande
evolução nos conceitos regulamentares, incluindo o aprofundamento do método
de análise estática equivalente (hoje designado por método de análise por forças
laterais), reintroduzindo o conceito de coeficiente sísmico, aqui identificado por β,
e introduzindo o método de análise modal por espetro de resposta e ainda, com
base nos espetros de potência, a possibilidade de geração de séries temporais
(acelerogramas artificiais) a utilizar em análises dinâmicas no domínio do tempo.
Regista-se, também, a mudança da metodologia de dimensionamento,
introduzindo a teoria da segurança estrutural baseada em métodos probabilísticos,
com a definição de Estados Limites (em rigor, com o “Regulamento de Estruturas
de Betão Armado”, REBA, 1967, tal já ocorria no que respeita ao Betão Armado).
Ainda em 1983 entrou em vigor o “Regulamento de Estruturas de Betão Armado
e Pré-Esforçado”, REBAP, e em 1986 uma nova versão do “Regulamento de
Estruturas de Aço para Edifícios”, REAE, consistentes com o RSA no que se refere
à metodologia de dimensionamento.

Figura 2.1 – Distribuição vertical de forças laterais, RSCCS (cima) versus RSA (baixo).

É interessante comparar-se, Figura 2.1, a distribuição de forças laterais no
método de análise estática equivalente dos dois regulamentos, RSCCS/RSEP e
RSA, que evidencia que em igualdade de circunstâncias (c=β) o RSA, mais próximo
da realidade, tende a agravar a distribuição dos esforços, sobretudo na parte
superior da estrutura.

Ainda, no Artigo 9º do Decreto-Lei n.º 53/2014, que estabelecia um regime
excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações,
especificava-se que “as intervenções em edifícios existentes não podem diminuir
as condições de segurança e de salubridade da edificação nem a segurança
estrutural e sísmica do edifício”.

Em obras de reabilitação, a legislação existente até julho de 2019 isentava os
edifícios antigos do cumprimento de normas posteriores à sua construção original,
com consequências ao nível da segurança estrutural, em particular da sísmica.

O Decreto-Lei n.º 95/2019, publicado em 18 de julho de 2019 e com entrada
em vigor 120 dias após a publicação, recuperou o RGEU (Decreto-Lei n.º 650/75)
e revogou o Decreto-Lei n.º 53/2014 (regime excecional), o RSA e o REBAP
(só para os edifícios), o REAE e o RSCCS.

A Lei 32/2012, que procedeu a alterações ao regime jurídico da reabilitação
urbana e ao Código Civil, aprovando medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a
reabilitação urbana, especificava, nos seus artigos 51º e 53º que as intervenções
em edifícios deviam “observar as opções de construção adequadas à segurança
estrutural e sísmica do edifício”, sem no entanto definir, nem em legislação
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No âmbito do Decreto-Lei n.º 95/2019, a Portaria n.º 302/2019 define “os
termos em que obras de ampliação, alteração ou reconstrução estão sujeitas à
elaboração de relatório de avaliação de vulnerabilidade sísmica, bem como as
situações em que é exigível a elaboração de projeto de reforço sísmico”, a
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Portaria n.º 303/2019 “fixa custos-padrão” e o Despacho Normativo n.º 21/2019
“aprova as condições para a utilização dos Eurocódigos Estruturais nos projetos
de estruturas de edifícios”.
Os Eurocódigos, já muitas vezes utilizados no dimensionamento e verificação
da segurança de estruturas novas ou a reabilitar, e em particular as normas NP
EN1998-1 e NP EN1998-3 e os correspondentes anexos nacionais, dedicadas ao
projeto de estruturas para resistência aos sismos, passam assim a fazer parte do
conjunto de normativas nacionais.
Na Figura 2.2 apresenta-se o zonamento sísmico definido no anexo nacional
às referidas normas.

•

O reforço dessas construções, tendo em conta a ação sísmica, sempre
que o seu comportamento não seja adequado para os estados limites
considerados.

2.4.1. Avaliação do Existente
As exigências de segurança aplicáveis a estruturas novas podem não ser
adequadas em intervenções de reabilitação, por serem tecnicamente inviáveis ou
conduzirem a alterações estruturais incomportáveis.
Assim, e de acordo com as melhores práticas a nível internacional, aceita-se,
por razoabilidade económica e social, e tendo em conta o tempo de vida
útil das construções a reabilitar, que em intervenções de reabilitação se
utilizem níveis da ação sísmica de dimensionamento correspondentes
a períodos de retorno diferentes dos adotados para construções novas,
visando atingir níveis de segurança sísmica razoáveis, mesmo que inferiores aos
níveis que se exigem em construções novas. Viabiliza-se, assim, uma intervenção
extensiva no parque construído 3, que de outra forma poderia ficar comprometida
por razões técnicas e económicas.
Para garantir níveis mínimos de segurança aos futuros utentes dos
edifícios a reabilitar, independentemente da data da construção original,
definem-se, de seguida, o âmbito de aplicação e os objetivos da avaliação do
existente, bem como das medidas de reabilitação visando a segurança face à ação
sísmica.

Figura 2.2 – Zonamento sísmico e sismicidade de Portugal continental (adaptado de
NP EN1998-1:2010).

2.4. A Abordagem Preconizada

Estando os Eurocódigos incluídos na ordem jurídica portuguesa, nas
intervenções de reabilitação a realizar devem ser seguidas as prescrições
constantes da Norma Portuguesa NP EN1998-3 designada “Eurocódigo 8: Projeto
de estruturas para resistência aos sismos - Parte 3: Avaliação e reabilitação de
edifícios”, com o respetivo Anexo Nacional, de forma a impedir um efetivo
aumento do risco sísmico associado a um incremento da exposição ao risco sem
contrapartida de uma redução da vulnerabilidade.

Uma avaliação dos materiais e dos sistemas construtivos das
construções, caraterizando-as, bem como ao seu comportamento,
quando sujeitas a determinados níveis da ação sísmica;

A ação sísmica a considerar na avaliação e no eventual projeto de
reforço sísmico é a definida nas NP EN1998-1 e NP EN1998-3 (e correspondentes
Anexos Nacionais), a última das quais, datada de 2017, já tem em conta o facto de
se tratar de uma intervenção de reabilitação de um edifício existente, sendo,
portanto, definido um valor da ação inferior ao que deve ser considerado no
dimensionamento de novas estruturas.

3

A diferentes épocas históricas correspondem diferentes tipologias construtivas e estruturais, cuja
identificação e conhecimento são fundamentais num processo de reabilitação.

vulneráveis, já que se trata de um conceito abastardado das construções Pombalinas, muito menos
cuidado e em que as preocupações sismo-resistentes foram esquecidas.

Por outro lado, e analisando apenas as épocas mais recentes, a diferentes regulamentações sobre a
segurança sísmica correspondem estruturas concebidas, dimensionadas e pormenorizadas com
diferentes caraterísticas de comportamento face à ação sísmica.

A introdução do betão armado verifica-se com os chamados edifícios “de placa” (anos 30 aos anos 50
do séc. XX), em que apenas as lajes são de betão armado (com elevada massa comparativamente aos
pavimentos de madeira), sendo, portanto, edifícios usualmente vulneráveis.

Sendo poucos os edifícios comuns pré-Pombalinos existentes, importa referir que os edifícios do
período Pombalino (final do séc. XVIII e início do séc. XIX), fruto das inovações introduzidas (gaiola
pombalina) e do cuidado com que as edificações foram construídas, padecem sobretudo das
intervenções negativas que foram sendo efetuadas desde então, levando a que a reposição de
elementos estruturais eliminados ou danificados seja um dos potenciais objetivos da sua reabilitação.

Nas estruturas porticadas de betão armado, sobretudo nas construídas depois dos anos de 1950,
verificam-se já algumas preocupações de segurança sísmica, embora com frequência apresentem
problemas de insuficiente resistência ao corte nos elementos verticais.

A garantia da segurança sísmica das construções existentes implica:
•

Já os edifícios vulgarmente denominados de “Gaioleiros” (edifícios do final do séc. XIX e início do séc.
XX, que não devem ser confundidos com os edifícios com gaiola pombalina) são geralmente bastante

Relativamente às construções mais atuais, sendo previsível um melhor comportamento, já que foram
em princípio dimensionadas com base em regulamentação apropriada, foram-no para níveis da ação
sísmica potencialmente inferiores aos hoje adotados como adequados.
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Essa norma (EN1998-3), específica para avaliação e reabilitação de edifícios,
encontra-se em revisão a nível europeu. Prevê-se que a nova versão da norma
venha introduzir algumas melhorias nos procedimentos de avaliação e análise, com
especial destaque no que se refere a estruturas de alvenaria, caso em que as
diferenças para a atual versão da norma deverão ser mais significativas.
Prevê-se, ainda, que uma vez aprovada a nível Europeu e traduzida venha de
imediato a substituir a atual versão.
Relativamente à norma Portuguesa NP EN1998-3 – (Eurocódigo 8 – Projeto
de estruturas para resistência aos sismos - Parte 3: Avaliação e reabilitação de
edifícios), e especificamente à sua versão de 2017, importa realçar alguns aspetos
relevantes.
No que respeita à necessidade de aplicação:
•

Em muitas das estruturas mais antigas, a ação sísmica não foi
originalmente considerada, ao passo que as ações não sísmicas foram
normalmente tidas em conta, pelo menos por meio de regras de
dimensionamento tradicionais;

Para aplicação em Portugal, o Anexo Nacional da norma EN1998-3,
estabelece que para os edifícios pertencentes às classes de importância I e II deve
ser verificado o estado limite de danos severos (SD – “Severe Damage” na
terminologia inglesa).
Para os edifícios pertencentes às classes de importância III e IV devem ser
verificados os estados limite de colapso iminente (NC – “Near Collapse” na
terminologia inglesa), de danos severos (SD) e de limitação de dano (DL – “Damage
Limitation” na terminologia inglesa).
Para os diferentes estados limite devem ser considerados diferentes
períodos de retorno para a definição da ação sísmica, os quais são por sua vez
diferentes dos considerados na NP EN1998-1 (dimensionamento de estruturas
novas). Concretizando, os períodos de retorno a considerar (os períodos de
retorno e as probabilidades de excedência indicados referem-se a um edifício da
classe de importância II) são:
•

estado limite de colapso iminente (NC): período de retorno de 975 anos
correspondente a uma probabilidade de excedência de 5%
em 50 anos;

•

A reavaliação da perigosidade sísmica de acordo com os conhecimentos
atuais poderá conduzir a necessidade de reforço;

•

Para além da necessidade de garantir a segurança das pessoas, importa
entender que os danos provocados pelos sismos poderão tornar
necessárias grandes reparações, com custos avultados, mesmo para
sismos de menor intensidade do que a considerada em projeto, pelo
que as intervenções de reabilitação poderão também ter como objetivo
a razoabilidade económica da reparação pós-sismo em determinados
cenários sísmicos em que se considere razoável proceder dessa forma.

•

estado limite de danos severos (SD): período de retorno de 308 anos
correspondente a uma probabilidade de excedência de 15%
em 50 anos;

•

estado limite de limitação de dano (DL): período de retorno de 73 anos
correspondente a uma probabilidade de excedência de 50% em 50
anos;

No que respeita ao objetivo, há que ter em conta que as estruturas
existentes:

•

aos quais correspondem os seguintes coeficientes multiplicativos da
ação sísmica de referência (definida na NP EN1998-1) para obtenção
da aceleração máxima de referência a considerar em situações de
reabilitação (Quadro 2.1).

•

o

traduzem o estado do conhecimento à data da sua construção;

o

são suscetíveis de esconder erros importantes, resultantes de
deficiente conceção, projeto ou construção;

o

poderão ter sido sujeitas a sismos anteriores ou a outras ações de
acidente cujos efeitos são desconhecidos.

Nestas condições, a avaliação estrutural e a eventual intervenção sobre essa
mesma estrutura estão geralmente sujeitas a um nível de incerteza (coberta pelo
conceito de “nível de conhecimento” que se apresenta adiante) diferente do nível
associado ao projeto de estruturas novas. Por conseguinte, são necessários
conjuntos diferentes de coeficientes de segurança dos materiais e das estruturas,
assim como diferentes métodos de análise, em função da natureza mais ou menos
exaustiva e da fiabilidade das informações disponíveis.
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Quadro 2.1 – Coeficientes multiplicativos da ação sísmica de referência.

Estado limite

Ação sísmica
Tipo 1

de colapso iminente
(NC)

Ação sísmica Tipo 2
Continente

Açores

1,62

1,33

1,22

de danos severos
(SD)

0,75

0,84

0,89

de limitação de
dano (DL)

0,29

0,47

0,55

2. Segurança Sísmica

2.4.1.2. Níveis de Conhecimento da Estrutura
A qualidade e quantidade de informação sobre a estrutura a reabilitar é
fundamental num processo de verificação de segurança de edificações face à ação
sísmica, por forma a reduzir a incertezas relativas aos modelos estruturais bem
como às propriedades dos materiais a considerar.
A atual versão (2017) da norma NP EN1998-3 prevê, na sua secção 3 que as
estruturas a reabilitar devem ser alvo de ações de recolha de informação visando
a sua avaliação. Esta recolha de informação incide sobre a geometria da estrutura,
as disposições construtivas e caraterísticas dos materiais e, em função da
quantidade e qualidade de informação obtida, a Norma introduz o conceito
de “conhecimento” da estrutura com três níveis:
•

KL1: Conhecimento limitado;

•

KL2: Conhecimento normal;

•

KL3: Conhecimento integral.

que determinam o método de análise e os valores dos coeficientes de
confiança (CF), a considerar na definição das propriedades dos materiais utilizadas
nas verificações de segurança.
Entre a informação indispensável estão a identificação do sistema estrutural
e da sua conformidade com critérios de regularidade, o tipo de fundações e
as condições do terreno de fundação, as dimensões e propriedades das secções
dos elementos estruturais e as propriedades mecânicas e estado de conservação
dos materiais constituintes. Deve, ainda, ser feita uma inspeção que permita
avaliar deficiências dos elementos e dos materiais constituintes, em particular
danos resultantes de ações acidentais ou sismos anteriores. Importa, finalmente,
avaliar eventuais alterações de uso do edifício que impliquem reanálise das ações
variáveis ou mesmo da sua importância.
A recolha de informação deve sempre iniciar-se com a obtenção do projeto
do edifício, confrontando a coerência com a estrutura edificada, das normas e
códigos usados na sua elaboração e complementar-se com medições e ensaios
in-situ ou laboratoriais.

Na tabela C8.5.I das “Norme tecniche per le costruzioni” apresentam-se para os tipos de paredes de
alvenaria mais comuns as indicações sobre os valores de referência, mínimos e máximos, das
características mecânicas e de peso específico que poderão ser considerados. Com a exceção do caso
descrito na última linha dessa tabela, tratam-se de alvenarias com argamassa de cal de caraterísticas
mecânicas modestas (resistência média à compressão estimada entre 0,7 e 1,5 N/mm2), reduzido
imbricamento dos blocos e paramentos unidos de forma simples ou mal ligados. Os valores indicados
na referida tabela deverão ainda ser afetados por coeficientes de redução de 0,7 ou de 0,8,
respetivamente para as caraterísticas de resistência ou elásticas, quando a argamassa de cal apresente
um valor médio estimado da resistência à compressão inferior a 0,7 N/mm2. Os valores apresentados
na tabela referem-se a: f = resistência média à compressão, τ0 / fv0 = resistência média ao corte na
ausência de tensões normais, E = valor médio do módulo de elasticidade, G = valor médio do módulo
de distorção, w = valor médio do peso específico. Complementarmente e no mesmo documento
refere- se a tabela C8.5.II que propõe os fatores corretivos a considerar nas caraterísticas mecânicas
anteriores quando a argamassa apresenta melhores propriedades mecânicas e/ou em face de
4

No caso de a documentação de projeto ser insuficiente, ou até mesmo
inexistente, deverá ser feita uma caraterização cuidada da estrutura do edifício,
visando reproduzir o que seria a informação relevante constante de um projeto.
Relativamente aos níveis de conhecimento que permitem escolher o tipo de
análise admissível e os valores apropriados dos coeficientes de confiança,
recomenda-se que deverá tentar obter-se o nível de conhecimento integral, se tal
for exequível, ou, pelo menos, o nível de conhecimento normal.
Recomenda-se que apenas nas situações de baixa sismicidade, aquelas em
que para ambos os tipos de ação sísmica o valor da aceleração máxima à superfície
– ag × S - seja inferior a 0,1 g, seja utilizado um nível de conhecimento limitado.
A classificação dos níveis de inspeção e de ensaio depende da percentagem
de elementos estruturais cujas disposições construtivas têm de ser verificadas,
assim como o número de amostras de materiais por piso necessárias para os
ensaios.
Futuras versões da norma EN-1998-3 previsivelmente introduzirão
alterações no que respeita à percentagem de elementos a caraterizar,
recomendando que essa percentagem não seja fixa, mas sim função do número
total de elementos do mesmo tipo.
Prevê-se, também, na atual versão da referida norma, na secção 3.4,
a realização de ensaios destrutivos e não destrutivos para identificação das
soluções construtivas e caraterização dos materiais, disposições que naturalmente
constarão de futuras versões da norma. Tal como hoje referido, requer-se que
sejam sempre realizados ensaios destrutivos que permitam a calibração dos
ensaios não destrutivos.
No que se refere às estruturas em alvenaria, complementarmente
à avaliação direta das suas caraterísticas mecânicas mediante a realização de
ensaios in-situ, sugere-se, com a devida verificação da correspondência
de tipologias e materiais, a consideração dos valores propostos para as mesmas
caraterísticas mecânicas pelas Normas Italianas mais recentes, a saber:
NTC 2018, “Norme Tecniche per le costruzioni”, de 17/01/2018,
e correspondentes instruções de aplicação “Circolare 7/2019”, consultáveis em
https://www.edificiinmuratura.it/Pagina/72/normative (julho de 2019) 4.

diferentes tipos de consolidação e melhoramento das alvenarias (incluindo a aplicação do designado
“reboco armado”).
As deficientes ligações entre paredes de alvenaria ortogonais e entre estas e os pavimentos são
condições a que comprovadamente correspondem, em sismos passados, mais situações de colapso
estrutural global ou local. Entre as medidas qualitativas de redução da vulnerabilidade estrutural, o
reforço das ligações entre paredes de alvenaria e entre estas e os pavimentos são, pois, das mais
relevantes, já que apenas elas possibilitam comportamentos globais de acordo com as modelações
estruturais normalmente utilizadas.
No que respeita a edifícios de betão armado, verifica-se uma elevada ocorrência de situações com pisos
vazados, que também se têm mostrado especialmente vulneráveis em vários sismos a nível mundial.
Para além das opções tradicionais de reforço, soluções de reabilitação envolvendo isolamento de base
ou dissipadores histeréticos ou viscosos podem ser adotadas com relativa facilidade.

Guia FNRE

19

2. Segurança Sísmica
•

existência de pisos vazados (soft storeys) (Figura 2.4);

•

existência de pilares curtos (short columns) em estruturas de betão
armado;

•

muito reduzida resistência ao corte de pilares de betão armado,
sobretudo nas estruturas anteriores à entrada em vigor do
RSA/REBAP;

Caso a capacidade resistente seja inferior à exigida, deve proceder-se ao
reforço do edifício, de acordo com o que venha a ser estabelecido no Despacho
que definirá as condições de aplicação da NP EN1998-3.

•

utilização de varões lisos e comprimentos de amarração insuficientes
(Figura 2.5);

•

existência de irregularidades estruturais 5, tanto em planta como em
altura;

2.4.2. Conceção da Intervenção

•

muito reduzida rigidez de torção associada a estruturas com núcleos
centrais de grande rigidez comparativamente à rigidez dos elementos
verticais periféricos;

•

juntas de dilatação com abertura/espessura insuficiente, podendo
propiciar o martelamento entre blocos contíguos 6;

•

eliminação de paredes em edifícios de alvenaria ou em edifícios de
betão armado em que as paredes de alvenaria tenham também uma
contribuição relevante para a resistência a ações sísmicas;

•

existência de grandes massas concentradas, umas vezes associadas a
equipamentos pesados instalados nas estruturas, outras vezes a
substituições de pisos leves por lajes em betão armado;

•

dano ou deterioração estrutural pré-existente.

O relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica deve estabelecer a
capacidade resistente do edifício relativamente à ação dos sismos em
percentagem da capacidade resistente que é exigida para satisfação da segurança
face à ação sísmica definida para o projeto de edifícios a reabilitar nesse local,
evidenciando também a relação entre as exigências e as capacidades resistentes
em todas as secções críticas da edificação.

A redução da vulnerabilidade sísmica da estrutura dos edifícios a reabilitar
deve satisfazer a segurança para a ação sísmica definida nas normas a utilizar,
garantindo uma combinação adequada de capacidade resistente da estrutura
e capacidade de deformação não linear (ductilidade). Deve-se ter como princípio
que o colapso da construção está normalmente associado ao colapso dos
elementos verticais (paredes nas estruturas de alvenaria e pilares nas estruturas
de betão armado) e por essa razão estes elementos devem merecer sempre uma
atenção muito especial.
Para a avaliação dessas capacidades é essencial um adequado conhecimento
da estrutura, que inclua a melhor caraterização possível da geometria da estrutura
e dos materiais estruturais, incluindo as suas propriedades e grau de conservação,
sendo fundamental considerar, pelo menos implicitamente, o seu comportamento
pós elástico.
São conhecidas muitas situações de deficiente desempenho de estruturas
sujeitas a eventos sísmicos intensos. São originadas por diferentes causas, que por
sua vez estão muitas vezes ligadas a tipologias estruturais utilizadas em certas
épocas, a desajustada conceção original e a intervenções e transformações
inadequadas.
É, pois, indispensável que a caraterização da estrutura avalie também essas
potenciais causas de deficiente desempenho, que obrigam a reforços específicos,
entre as quais:
•

fundações deficientes, sobretudo em situações de solos de fundação
brandos, ou presença de risco de liquefação;

•

deficiente ligação entre pavimentos e paredes em estruturas de
alvenaria;

•

falta de travamento entre paredes em estruturas de alvenaria;

•

risco de colapso para fora do plano em paredes de estruturas de
alvenaria (Figura 2.3);

A correção de irregularidades estruturais deve também estar presente na conceção de intervenções
de reabilitação. A introdução estratégica de novos elementos resistentes pode aproximar o centro de
rigidez do centro de massa de um edifício vulnerável a comportamentos em torção ou aumentar a
rigidez entrepisos de edifícios com irregularidades de rigidez em altura.
5
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Figura 2.3 – Colapso de fachada para fora do seu plano de “Sismos e Edifícios”,
Edições Orion, Capítulo 11 – Aníbal Costa.

A existência, em edifícios contíguos, de pisos rígidos de elevada massa (tipicamente lajes de betão
armado) localizados a níveis diferentes dos pisos de uma estrutura em análise, poderá causar impacto
desses pisos rígidos com os elementos verticais (paredes ou pilares) causando elevados esforços de
corte nesses elementos. Esta situação pode ser acautelada reforçando a resistência ao corte desses
elementos na zona de impacto.

6
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Figura 2.4 – Edifício de betão armado com
piso vazado (Lisboa) e colapso de estrutura
da mesma tipologia (soft-storey) (Turquia).

•

Incremento da rigidez dos pisos no seu plano, sempre que se pretenda
tirar partido da redistribuição de forças pelos vários elementos
resistentes em altura de uma forma proporcional à sua rigidez, bem
como de forma a permitir modelos de análise mais simples. Em
consequência do incremento de rigidez, poderão gerar-se forças no
plano do pavimento para as quais este precise de ser dotado de
resistência adequada;

•

Estabelecimento de adequadas ligações entre paredes de alvenaria
ortogonais entre si e reforço visando impedir movimentos para fora do
seu plano;

•

Reforço das ligações dos pavimentos às paredes em que apoiam.

Já no que diz respeito a estruturas de betão armado é especialmente
importante:
•

A verificação da capacidade resistente ao esforço transverso (roturas
frágeis) evitando reforços da capacidade resistente em flexão, que
causam um aumento do esforço de corte atuante sem uma
contrapartida em aumento de resistência ao corte;

•

A verificação da ductilidade local definindo uma adequada
pormenorização que garanta, nomeadamente, o confinamento do
betão nas zonas de potencial formação de rótulas plásticas (zonas
críticas).

São ainda soluções de reabilitação a equacionar, já extensivamente adotadas
noutros países, embora apenas para estruturas suficientemente separadas de
outras adjacentes, a conceção de sistemas de isolamento de base introduzidos ao
nível das fundações ou mesmo de pisos intermédios.

2.4.3. Cálculo
Figura 2.5 – Colapso de estrutura de betão
armado por inadequado comprimento de
amarração de varões em ligação viga-pilar.

As metodologias de análise e cálculo estrutural e as regras de
dimensionamento a utilizar na reabilitação de estruturas, tendo em conta o seu
desempenho face a ações sísmicas, deverão ser as previstas na norma NP EN1998
e em especial na sua parte 3.
Em geral são permitidos os seguintes métodos de análise:

Visando o objetivo último de otimização da relação custo/benefício, deverão
ser consideradas diferentes possibilidades de intervenção, que poderão incluir: o
reforço de elementos estruturais existentes, a introdução de elementos
resistentes que funcionem em paralelo com os existentes, a introdução ou
alteração de elementos locais que incrementem a capacidade de deformação
não-linear da estrutura e, ainda, a introdução de dispositivos de dissipação de
energia (viscosos ou histeréticos).
Entre as desejáveis intervenções de reforço de edifícios vulneráveis à ação
sísmica, e em especial as estruturas de alvenaria, podem citar-se:

•

análise por forças laterais (linear);

•

análise modal por espetro de resposta (linear);

•

análise estática não linear (pushover);

•

análise dinâmica não linear no domínio do tempo;

•

abordagem por coeficiente de comportamento q.

Os métodos de análise e cálculo baseados em análises elásticas lineares, são
passíveis de utilização para a verificação da segurança de forma similar à usada
para novas estruturas. No entanto, neste caso, tratando-se de estruturas
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usualmente de baixa ductilidade, a abordagem por coeficientes de comportamento
é de mais questionável aplicabilidade e os coeficientes de comportamento (q) a
adotar devem ter em conta essa realidade. No caso de estruturas de baixa
ductilidade, na ausência de medidas que comprovadamente incrementem a
ductilidade estrutural, recomenda-se a consideração de valores reduzidos para q,
de acordo com o especificado na norma NP EN1998-3 e tipicamente não
superiores a 1,5. O uso de valores superiores de q deverá ser justificado.
Sempre que seja possível uma adequada caraterização do comportamento
não-linear dos elementos e materiais estruturais, recomenda-se a realização de
análises estáticas não-lineares usualmente designadas por análises pushover.
Estas metodologias, que seguem uma via alternativa de dimensionamento por
controlo de deslocamentos (displacement based design) são já de utilização
relativamente comum para estruturas de betão armado com elementos com
comportamento predominante em flexão. Permitem caraterizar a vulnerabilidade
de uma estrutura face a uma determinada ação sísmica através do seu ponto de
desempenho, estando previstas e descritas nas normas acima referidas, sendo
instrumentos adequados à caraterização da segurança estrutural tendo em conta
o seu comportamento fisicamente não linear.

Figura 2.7 – Reforço de paredes de alvenaria com malhas de aço inox de “Sismos e
Edifícios”, Edições Orion, Capítulo 11 – Aníbal Costa.

Para estruturas de betão armado e estruturas metálicas a aplicação destes
métodos obedece, em geral, às restrições impostas na norma NP EN1998-1
apenas com alguns aditamentos, sendo possível utilizar análises dinâmicas não
lineares em situações em que as análises pushover não sejam válidas.
Entre fatores relevantes a ter em consideração está a definição adequada da
rigidez dos elementos estruturais, nomeadamente no caso das estruturas de betão,
de modo a determinar as exigências de deformação.
Várias técnicas estão disponíveis para reforço de estruturas a reabilitar. Entre
elas mostram-se algumas mais tradicionais (Figuras 2.6 a 2.10).

Figura 2.8 – Encamisamento de pilares de betão armado de “Sismos e Edifícios”,
Edições Orion, Capítulo 11 – Aníbal Costa.

Figura 2.6 – Utilização de tirantes para ligação de paredes de “Sismos e Edifícios”,
Edições Orion, Capítulo 11 – Aníbal Costa.

Figura 2.9 – Reforço de pilares com armaduras adicionais de “Sismos e Edifícios”,
Edições Orion, Capítulo 11 – Aníbal Costa.
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por forma a contrariar os efeitos das irregularidades estruturais (e assegurando
uma rigidez adequada para modos de torção).
Chama-se a atenção para que a introdução de reforços (por exemplos
paredes de betão armado) altera totalmente a distribuição dos esforços na
estrutura, daí resultando que há esforços que não são alterados (ações
permanentes) e outros que serão totalmente alterados em função da rigidez dos
elementos. Também, a introdução de pilares no meio de paredes de alvenaria pode
não ser eficaz, devido à diferença de rigidez dos elementos existentes e novos.

2.4.5. Pormenorização
Muitas das situações em que se verificou um deficiente comportamento de
estruturas sujeitas a eventos sísmicos intensos estão associadas a inadequado
comportamento dos elementos estruturais ou das suas ligações, por incorretas
disposições construtivas.

Figura 2.10 – Sobreposição de armaduras e pilar reforçado com fibras de carbono
(CFRP) De “Sismos e Edifícios”, Edições Orion, Capítulo 11 – Aníbal Costa.

As estruturas de alvenaria constituem a exceção. Para este tipo de estruturas
é necessário utilizar métodos adequados às suas particularidades, havendo
informação sobre esta matéria no Anexo C da NP EN1998-1. Especial atenção
deve ser dada à avaliação da rigidez no plano dos pavimentos para garantir que
estão reunidas condições em que estes se podem comportar como pisos rígidos e
consequentemente sejam admissíveis métodos mais simplificados de análise
linear.

2.4.4. Dimensionamento
As soluções mais comuns de reforço sísmico local encontram-se descritas na
NP EN 1998-3, divididas de acordo com a solução estrutural original (de betão
armado, metálicas e mistas ou de alvenaria), sendo ainda apresentadas as regras
de dimensionamento e pormenorização. Podem referir-se outras soluções de
reforço local, para cujo dimensionamento o projetista deverá recorrer a
documentação técnica idónea aplicável. No caso das estruturas de betão armado
refere-se o Bulletin 24 da fib, “Seismic assessment and retrofit of reinforced
concrete buildings”.
No caso particular das estruturas de alvenaria, podem, à semelhança do
realizado na fase de avaliação do existente (§3.2), considerar-se as caraterísticas
mecânicas indicadas nas Normas Italianas mais recentes (identificadas nessa
subseção), incluindo aquelas que traduzem o efeito dos diversos tipos de
consolidação e de melhoramento.
Poderá o projetista, em alternativa ou complemento ao reforço local, optar
por soluções de reforço global, através da inclusão de novos sistemas estruturais
de travamento lateral, como sejam paredes (ou núcleos) resistentes de betão
armado ou ainda pórticos metálicos contraventados, com implantação judiciosa

Por essa razão uma muito cuidada pormenorização é extremamente
importante num processo de reabilitação, garantindo que, em fase de obra, seja
adequadamente executado aquilo que foi concebido e projetado, permitindo
reduzir muitas das causas “pontuais” de mau funcionamento estrutural.
As peças desenhadas devem, portanto, ser especialmente cuidadas, em
especial contendo com muita visibilidade todos os pormenores de ligações entre
elementos estruturais.

2.5. A Intervenção
Nas intervenções de reabilitação estrutural, e em especial com preocupações
sismo-resistentes, devem ainda ser adotadas algumas posturas, entre as quais
podem citar-se:
•

Respeito pelas soluções estruturais existentes, ainda que com
introdução de novos elementos estruturais, não promovendo
alterações radicais, nem que sejam essencialmente redutíveis a
soluções de demolição e construção nova;

•

Evitar alterações arquitetónicas que sejam feitas à custa da redução da
segurança sísmica (i.e. a eliminação de paredes estruturais com funções
sismo-resistentes);

•

Interiorização da razoabilidade dos custos inerentes à implementação
das ações visando o conhecimento da estrutura, já que serão
certamente compensados pela redução de custos na fase de reforço e
na fase de exploração face a possíveis ocorrências sísmicas ainda que
de intensidade reduzida.

Também do ponto de vista da segurança sísmica de estruturas, a experiência
tem demonstrado que as atividades de revisão de projeto e de fiscalização da
intervenção são aconselháveis por serem uma forma eficaz de garantir qualidade
do projeto e execução, pelo que se recomendam vivamente interações de
cooperação com equipas de revisão e fiscalização experientes.
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Para além dos documentos instrutórios das ações de reabilitação e reforço
estrutural requeridos pela legislação vigente, deverá o projetista proceder ao
preenchimento da ficha-resumo da intervenção cujo modelo se apresenta em
anexo, ficha em que procede à descrição dos aspetos relevantes do edifício
a intervencionar, assim como da fundamentação da avaliação do risco sísmico e da
eventual intervenção de reforço estrutural.

2.6. A Manutenção
As questões de durabilidade das soluções de reabilitação e em especial da
durabilidade dos materiais utilizados no reforço e da sua compatibilidade com os
materiais originais são questões relevantes para garantir um adequado
comportamento sismo-resistente ao longo do período de vida da estrutura 7,
contribuindo, também, para reduzir as ações de manutenção.
Do ponto de vista do comportamento sísmico, a questão da durabilidade
é ainda importante com vista a que, ao longo do tempo, as estruturas não sofram
degradação da sua capacidade resistente e capacidade de deformação
pós-elástica.
A inspeção periódica de uma estrutura e as ações de manutenção que
garantam a ausência de degradação ou a reposição de condições pré-existentes
são pois fundamentais.
De especial relevância é a obrigatoriedade de inspeção e eventual reforço
estrutural na sequência de eventos sísmicos que possam ter originado danos
estruturais inerentes à exploração do comportamento não-linear da estrutura.

7

No ciclo de vida de uma estrutura, há uma probabilidade não desprezável de esta ser sujeita a uma
ação sísmica de alguma intensidade, que mesmo não provocando danos severos, pode causar danos
com algum impacto económico, forçando a medidas de reparação.

Lembra-se que ao estado limite de danos severos (SD) previsto na EN 1998-3, corresponde um período
de retorno da ação igual a 308 anos equivalente a uma probabilidade de excedência de 15 % em
50 anos, ou ainda superior para ciclos de vida superiores a 50 anos.

O facto de as estruturas terem tendencialmente um ciclo de vida bastante mais prolongado do que os
50 anos usualmente considerados para cálculo da probabilidade de excedência para uma ação com um
dado período de retorno, faz com que a probabilidade da existência de danos nesse ciclo de vida mais
longo seja também maior.

Por esse facto, a reabilitação sismo-resistente justifica-se não só como imperativo de salvaguarda de
pessoas e bens, mas também por razoabilidade económica, já que os custos inerentes às medidas de
reabilitação adotadas terão contrapartida na redução dos custos de reparações que com alguma
probabilidade terão que ser feitas ao longo do ciclo de vida da estrutura caso o seu comportamento
não seja o adequado.
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ANEXO – Ficha Tipo de Caracterização de Edifício ou de Conjunto de Edifícios
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3.1. Conceitos e Estrutura do Guia

3.1.2. O Quadro Regulamentar Atual

3.1.1. Introdução

A publicação dos diversos diplomas que constituem o atual corpo legislativo
data do final de 2008, início de 2009 [1 a 3], tendo a primeira revisão de parte
dessa legislação ocorrido em 2015 [4] e a última em 2020 [5].

O presente documento, designado Guia FNRE para a segurança ao incêndio
(SI), tem como objetivo o apoio ao projeto de SI de modo a garantir a sua qualidade
e a promover as boas práticas na execução, valorizando a pré-existência.
É inquestionável que as intervenções em matéria de SI têm de conduzir a
uma melhoria das condições de segurança, devendo as soluções a implementar
respeitar, em simultâneo, as seguintes condições:
•

Valorizar a pré-existência, reduzindo os custos económico e ambiental,
sem comprometer os níveis de segurança considerados adequados;

•

Estarem adaptadas à realidade física do edifício, não exigindo meios
cuja dificuldade de instalação é extrema e a eficácia difícil de aferir;

•

Minimizar a intervenção, recorrendo à avaliação do desempenho dos
meios de segurança adotados, otimizando as soluções na perspetiva
custo/segurança, sem que esta seja inferior a um valor mínimo de
referência;

•

Terem um suporte científico inequívoco.

A valorização da pré-existência significa que não se deve, por princípio,
considerar que os elementos que dela fazem parte não têm qualquer contributo
para a segurança ao incêndio, pelo que importa equacionar a melhoria da sua
capacidade de desempenho em vez da simples substituição.
A questão da adaptação das soluções à realidade do edificado relaciona-se
não só com a valorização do pré-existente, mas também com a questão da
racionalidade das soluções, pois a implementação de muitas das que são impostas
na legislação obrigam a trabalhos de construção civil de difícil execução e com
consequências profundas na organização dos espaços.
A questão da minimização da intervenção resulta da aplicação de
instrumentos de apoio ao projeto que permitem racionalizar as soluções.
A avaliação do desempenho dos meios de SI tem um forte impacto nessa
minimização. Cita-se, a título de exemplo, a utilização de sistemas fixos de extinção
automática de incêndio (SEAI), exigida na legislação para a 3.ª e 4.ª categorias de
risco da UT VII (Residências). A introdução destes SEAI implica que, numa situação
de incêndio, haja uma diminuição significativa da potência calorífica libertada
e, consequentemente, da temperatura a que a estrutura ficará sujeita. Contudo,
esse facto não está refletido na legislação, pois esta pode, inclusive, agravar o
escalão de tempo exigido para os elementos estruturais.
O recurso à engenharia de SI e à modelação da capacidade de desempenho
dos meios de segurança pode, ainda, agilizar o licenciamento dos projetos, dado
não resultar de uma interpretação subjetiva da legislação.

1

O âmbito de aplicação da atual legislação estende-se a doze utilizações-tipo
(UT), sendo os imóveis do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE)
destinados predominantemente à UT I (Habitacionais) e à UT VII (Hoteleiros e
restauração) 1.
Desde 1 de janeiro de 2009 que a referida legislação se aplica, não só aos
novos edifícios, mas também às intervenções nos edifícios existentes que caiam
no âmbito de uma operação urbanística. Esse facto leva a que as intervenções
nesses edifícios consistam em reabilitar o “velho” como “novo”, procurando
garantir a SI de acordo com as exigências definidas para a construção nova, o que
cria dificuldades diversas e condiciona frequentemente as operações de
reabilitação, como é reconhecido no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 224/2015 [4].
Procurando reduzir as dificuldades enunciadas, o legislador previu no
Decreto-Lei n.º 224/2015 um novo artigo (Artigo 14.º-A). No entanto, pelos
motivos detalhados em [6], o impacto da entrada em vigor desse novo artigo
acabou por ficar aquém do esperado.
Posteriormente, em 2019, foi publicado o Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18
de julho [7], que estabelece o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações
autónomas. Nele são definidos os princípios fundamentais que todas as operações
de reabilitação devem cumprir, visando conciliar a melhoria das condições de
habitabilidade com uma resposta responsável e proporcionada em termos
de respeito pela preexistência e pela sustentabilidade ambiental (ver Capítulo 11).
Esse decreto veio clarificar as situações em que é possível recorrer à
aplicação dos métodos previstos no Artigo 14.º -A, anteriormente referido, ficando
consagrado que:
•

Pode ser dispensada a aplicação de algumas disposições da
regulamentação de segurança ao incêndio quando a sua aplicação seja
manifestamente desproporcionada, ao abrigo dos princípios previstos
no Decreto-Lei n.º 95/2019, mediante decisão da entidade
competente para a apreciação do projeto de segurança contra incêndio
em edifícios;

•

Cabe ao projetista determinar as medidas de segurança contra incêndio
a implementar no edifício, com fundamentação adequada na memória
descritiva do projeto de SI, recorrendo a métodos de análise das
condições de segurança ao incêndio ou métodos de análise de risco,
reconhecidos pela ANEPC ou por método a publicar pelo LNEC.

Na sequência do previsto no referido Decreto-Lei n.º 95/2019, o LNEC
publicou o método ARICA:2019 – Método de avaliação da segurança ao incêndio
em edifícios existentes (relatório LNEC 327/2019 – DED/NUT) [8].

As residências de estudantes estão incluídas na UT VII.
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3. Segurança ao Incêndio
Posteriormente, ocorreu uma terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 220/208,
com a publicação da Lei n.º 123/2019 [9].

No caso da IT 1 e da IT 2, o valor mínimo do ISICP depende do valor do ISICI,
enquanto na IT 3 é igual a 1.

3.1.3. A Abordagem Preconizada

Quanto à IT 4, ela corresponde a intervenções de exceção que não são
enquadráveis em nenhum dos outros três tipos, e, portanto, exigem uma avaliação
especial. Enquadram-se nesta intervenção-tipo as situações em que não é viável
atingir os valores mínimos do ISI estabelecidos para as IT 1 a 3 e, ainda, as situações
em que não é viável cumprir requisitos que o método considera fundamentais.
Nesta IT é necessário fundamentar a impossibilidade de verificação, total ou
parcial, dos requisitos previstos no método, cabendo à entidade licenciadora, em
sede de licenciamento, apreciar as justificações e as propostas de mitigação dos
incumprimentos.

3.1.3.1. Avaliação do Existente
A aplicação do método ARICA:2019 [8] implica, para a generalidade das
intervenções-tipo definidas no método, a determinação do designado índice
de segurança ao incêndio para as condições iniciais (ISICI).
A determinação do ISICI permite, facilmente, perceber as principais
insuficiências do edifício do ponto de vista da SI, quantificando a perda dessa
segurança resultante dos incumprimentos regulamentares, pelo que se recomenda
a aplicação do referido método para avaliar as condições de segurança antes
da intervenção.

Relativamente a outros métodos que possam ser reconhecidos pela ANEPC,
recomenda-se que os projetistas só recorram a eles, à semelhança do que
acontece com o ARICA:2019, após um conhecimento profundo das suas
condições de aplicação.

3.1.3.2. Conceção da intervenção quando é possível aplicar o
método ARICA:2019, ou outro método reconhecido pela ANEPC

3.1.3.3. Conceção da intervenção quando não é possível aplicar o
ARICA:2019, ou outro método reconhecido pela ANEPC

O ARICA:2019 [8] permite calcular um índice de segurança ao incêndio para
as condições de projeto (ISICP) que reflete o nível de SI do edifício, ou de uma parte
destes, tendo por referencial a legislação em vigor, nomeadamente os seguintes
diplomas legais:

Como se referiu anteriormente, o ARICA:2019 tem um âmbito de aplicação
com as limitações indicadas na secção 3.1.3.2.

•

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua redação atual;

•

Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro;

•

Tipo de edifício (ocupação única, ocupação mista);

•

Despacho n.º 2074/2009, de 15 de janeiro.

•

Utilizações tipo existentes no edifício (UT) 2;

•

Caraterísticas geométricas do edifício;

•

Caraterísticas construtivas do edifício;

•

Tecido urbano onde se insere;

•

Outras.

O âmbito de aplicação do ARICA:2019 corresponde ao estabelecido nos
artigos 3.º e 14.º-A do Decreto-Lei n.º 220/2008, ficando, contudo, excluída a
aplicação nas seguintes situações:
•

Utilizações-tipo (UT) em que existam locais de risco com um efetivo
superior a 199 pessoas;

•

Edifícios em que existam vias de evacuação cujo efetivo, para efeito
da determinação da sua largura, seja superior a 500 pessoas no caso
das horizontais e 1000 pessoas nas verticais;

•

Reconstrução precedida de demolição integral do edifício
pré-existente, mesmo que se mantenham as paredes exteriores.

O método considera quatro intervenções-tipo (IT) distintas (IT1, IT 2, IT3
e IT 4), consoante a profundidade da reabilitação, estabelecendo para três delas o
valor mínimo do ISICP que deve ser alcançado.

Embora o programa em questão se destine às UT I e VII, poderá existir, no todo, ou em parte do
edifício em causa, a UT V. É também expectável que, em alguns edifícios, possa existir a UT II.
2
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Quando às intervenções não é possível aplicar o ARICA:2019, as soluções de
SI a implementar em cada um dos imóveis devem ter em consideração os seguintes
fatores:
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A concretização de soluções de projeto com as caraterísticas enunciadas na
Secção 3.1.1 deste Guia, não será possível mediante a aplicação da atual legislação.
Apesar da redação atual do Artigo 14.º A não ser suficientemente clara,
considera-se que há espaço, sobretudo nos projetos que apresentem maior
complexidade, para se recorrer a instrumentos de apoio ao projeto baseados
na engenharia de SI e no desempenho dos meios de segurança conforme
se exemplifica neste Guia.

3. Segurança ao Incêndio
Enquanto não existirem modelos de análise das condições de SI baseados
numa engenharia de SI e na capacidade de desempenho dos meios de segurança,
que integrem todas as valências 3, os projetistas poderão recorrer a modelos
parciais que simulam determinados fenómenos relacionados com a segurança ao
incêndio, com destaque para os seguintes:

superiores às referidas para a 1.ª CR, podendo em determinados casos ser
aconselhável recorrer à engenharia de segurança ao incêndio e à modelação de
desempenho dos meios de SI.

3.1.3.3.3. UT VII

•

Modelação do desenvolvimento e propagação do incêndio [10 a 19];

•

Modelação do cálculo integrado das estruturas ao fogo, de acordo com
o definido nos Eurocódigos [19 a 27];

No que concerne à UT VII, as dificuldades em cumprir a legislação são
superiores às da UT I, na medida em que, no interior das habitações, não existem
praticamente exigências. Assim, em determinados imóveis, torna-se ainda mais
premente o recurso à aplicação do artigo 14.º A.

•

Modelação do dimensionamento e da avaliação de desempenho dos
sistemas automáticos de deteção de incêndio [28 e 29];

3.1.4. Articulação com outras Especialidades

•

Modelação do desempenho dos sistemas automáticos de extinção
de incêndio [30 a 32];

•

Modelação da evacuação dos edifícios [33 a 45].

O recurso a estes modelos, e uma conveniente articulação dos resultados
obtidos, pode conduzir a uma racionalização das soluções permitindo uma maior
preservação do existente.
Assim, nos edifícios de maior complexidade, nomeadamente nos da 3.ª e
4.ª categoria de risco (CR), recomenda-se que os projetistas recorram a esses
modelos parciais, de modo a conseguirem soluções mais adequadas aos objetivos
definidos anteriormente. Isto não significa que para a 1.ª e para a 2.º CR não faça
sentido o recurso a essa metodologia, tudo dependerá, no entanto, do tipo de
edifício e da pré-existência.

A segurança ao incêndio, pela sua transversalidade, tem implicações
em praticamente todas as especialidades, pelo que é da maior importância
a articulação entre elas. Por outro lado, não se pode falar, em rigor,
num projeto de segurança ao incêndio, pois esta está refletida nas
mais diversas áreas da edificação, desde a arquitetura até às diferentes
especialidades.
Não é possível, também, um único projetista ser o responsável por todas as
especialidades que a segurança ao incêndio envolve, pelo que haverá
sempre necessidade de haver um responsável pela articulação de todas as áreas.
Assim, listam-se um conjunto de especialidades que, pelas suas relações e
implicações em termos de segurança ao incêndio, deverão ser devidamente
articuladas entre si, articulação essa que deverá ser assegurada pelo coordenador
do projeto:
•

Articulação do projeto de arquitetura com o de SI desde a fase de
conceção, pelas implicações que tem em matéria de conceção
de espaços;

•

Articulação do projetista que simulará o desenvolvimento do incêndio
com o projetista de estruturas com vista à indicação das temperaturas
de projeto para efeitos de verificação/dimensionamento dos
elementos estruturais do edifício, sempre que tal se verifique
conveniente;

•

Articulação entre o projetista de controlo de fumo (quer este seja feito
por meios naturais, quer sejam utilizados meios mecânicos) e o
projetista de arquitetura;

•

Articulação relativamente à conceção do SADI com outras
especialidades e, ainda, à programação da matriz de comando que irá
priorizar um conjunto de ações relacionadas com o funcionamento de
equipamentos e sistemas;

•

Articulação entre o projetista de sistemas de gestão técnica
centralizada existentes em edifícios e o de instalações relacionadas
com a segurança ao incêndio 4;

3.1.3.3.1. UT I da 1.ª Categoria de Risco
Relativamente a esta UT, e para a CR indicada, a abordagem prescritiva da
legislação em vigor não levanta, na generalidade das situações, problemas
assinaláveis. Contudo, podem ocorrer alguns constrangimentos relacionados com
o incumprimento da largura mínima das vias de evacuação, estabelecida na
Portaria n.º 1532/2008. Nestes casos pode, pois, justificar-se o recurso a um
modelo de verificação alternativo, uma vez que, tratando-se de uma habitação,
seja ela unifamiliar ou multifamiliar, não se justifica o recurso a engenharia de
segurança.

3.1.3.3.2. UT I da 2.ª, 3.ª e da 4.ª Categoria de Risco
As intervenções incidem fundamentalmente sobre as vias de evacuação e,
eventualmente, espaços comuns (sala de condomínio e eventuais locais
de estacionamento, por exemplo).
Certamente que nestas CR irão ocorrer situações de incumprimento

Modelo baseado no desempenho de todos os meios de segurança instalados no edifício, passivos e
ativos, e que incorpore, ainda, a modelação do desenvolvimento de incêndio, a simulação da evacuação
do edifício e a modelação da intervenção dos bombeiros.
3

Os sistemas de gestão técnica centralizada só podem efetuar registos de ocorrências sem
sobreposição, em caso algum, aos alarmes, sinalizações e comandos de sistemas e equipamentos de
segurança, autónomos ou proporcionados por aquelas instalações.
4
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3. Segurança ao Incêndio
•

Articulação entre o projetista das redes prediais de abastecimento de
água, drenagem de águas residuais e águas pluviais, com o projetista
das redes de combate ao incêndio, quando não são o mesmo.

3.1.5. Pormenorização
A importância e detalhe da pormenorização do projeto depende da
complexidade do edifício, da dimensão da intervenção, e incidirá, quer sobre os
meios de segurança ativos, quer sobre os meios de segurança passivos.
Assim, deverão ser indicadas nas peças desenhadas, entre outros,
os seguintes elementos:
•

Identificação do local de risco correspondente a cada espaço (com
exceção dos fogos de habitação e das vias de evacuação);

•

Qualificação dos materiais de revestimento por locais de risco e vias de
evacuação;

Recomenda-se um registo fotográfico, ao longo das várias fases de execução
da obra, de todos os elementos que após a conclusão desta ficarão ocultos
referindo-se, a título de exemplo, os seguintes:
•

Ligação de elementos verticais de compartimentação, com elementos
horizontais (pavimentos);

•

Selagem de todos os atravessamentos de elementos com qualificação
de resistência ao fogo;

•

Registos corta-fogo.

De igual forma, importa recolher e arquivar todos os documentos
comprovativos da qualificação de desempenho dos meios e sistemas de segurança
ao incêndio, nomeadamente os relacionados com:
•

Materiais de revestimento;

•

Indicação da qualificação de resistência ao fogo de paredes;

•

Elementos da construção;

•

Indicação da qualificação resistência ao fogo de pavimentos;

•

Elementos de selagem;

•

Esquema de matriz de deteção e das zonas de deteção por piso;

•

Cablagem diversa;

•

Ventiladores de controlo de fumo.

•

Traçado de todas as redes de extinção;

•

Pormenores da selagem de atravessamento de elementos da
construção com qualificação de resistência ao fogo e um registo
fotográfico que evidencie a forma como foram executadas essas
selagens.

3.1.6. A Intervenção
3.1.6.1. Aspetos Gerais
A concretização do projeto deve ser feita com um cuidadoso
acompanhamento ao longo das diferentes fases da obra. No caso das soluções de
segurança ao incêndio, este acompanhamento revela-se particularmente
importante uma vez que, quando não implementadas corretamente na fase
de execução, dificilmente poderão ser corrigidas.
Porque a SI resulta da intervenção conjugada de praticamente todas as áreas
da construção, é fundamental, nomeadamente nos projetos mais complexos, a
existência de um coordenador de segurança que estabeleça as pontes entre
os diversos projetistas, articulando todas as especialidades de modo a que estas
respeitem as condições específicas impostas pela SI.
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3.1.6.2. Registo Fotográfico e Documentação Comprovativa dos
Produtos Aplicados

Guia FNRE

3.1.7. Uso e Manutenção
Concretizada a intervenção, é fundamental que as condições de SI se
mantenham ao longo do tempo, estando este aspeto acautelado na atual
legislação, mediante a exigência das designadas medidas de autoproteção,
obrigatórias para a generalidade dos edifícios, incluindo os existentes.
Neste domínio, no essencial, dever-se-á respeitar o previsto na
Portaria n.º 1532/2008 [2].
Poderão, eventualmente, proceder-se a alguns ajustamentos sobre esta
matéria, nomeadamente no que se refere aos edifícios de habitação.
A título de exemplo, embora de acordo com o regulamento não haja
necessidade de adotar medidas de autoproteção, para a 1.ª e 2.ª CR da UT I,
recomenda-se a elaboração de um folheto com instruções básicas.
Recomenda-se ainda que, no lado interior da porta de ligação entre a
habitação e a via horizontal de evacuação, seja afixada uma placa com a seguinte
inscrição:
“Por favor mantenha funcional o mecanismo de fecho da porta. Ele pode
salvar-lhe a vida.”
O referido aviso deve ser, também, extensivo às residências.

3. Segurança ao Incêndio

3.2. Verificação, Cálculo e Dimensionamento
3.2.1. Verificação e Dimensionamento ao Fogo das Estruturas
3.2.1.1. Aspetos Gerais
Independentemente de estarmos perante uma estrutura de betão armado,
aço, mista, madeira, ou qualquer outro material, podem considerar-se duas
hipóteses distintas:
•
•

Verificação da resistência ao fogo das estruturas existentes, caso se
mantenham;
Dimensionamento ao fogo de novas estruturas que sejam necessárias,
quer porque as existentes têm de ser substituídas, quer porque há,
relativamente ao edifício original, um aumento da área de construção.

Importa notar que, seja qual for a hipótese admitida, considera-se
fundamental que o projetista avalie a possibilidade de manter a estrutura existente
(nos casos em que a arquitetura assim o permita), reforçando a sua capacidade por
um dos vários meios possíveis.
A Portaria n.º 1532/2008 fixa relativamente a esta matéria, para cada UT e
para cada CR, a qualificação dos elementos e o respetivo escalão de tempo.
Relativamente a estas exigências, o projetista nada poderá fazer face à legislação.
Contudo, mesmo mantendo essa exigência regulamentar, o projetista pode e deve
procurar soluções que sejam mais proporcionais e racionais do ponto de vista do
impacto no existente.
Com efeito, os Eurocódigos [19 a 26] permitem a utilização de
procedimentos diversos, uns mais conservativos, outros baseados no
desempenho, que conduzem à adoção de estratégias alternativas mais racionais
e económicas.
Porque se pretende otimizar o dimensionamento, os projetistas devem
abandonar os processos simplificados, tendo presente diversos fatores com
impacto no comportamento da estrutura, com destaque para os seguintes:
•

Tipo de incêndio e consequências da exposição a este;

•

Condições de carregamento da estrutura;

•

Interação entre os vários elementos estruturais.

No que se refere ao tipo de incêndio, recomenda-se que o projetista não
recorra às designadas curvas de incêndio nominais 5 (com destaque para a curva de
incêndio padrão, definidas na NP EN 1991-1-2:2010 [19]), as quais exprimem a
evolução da temperatura ao longo do tempo no decurso de um incêndio.

No sentido de otimizar as soluções, quer se trate da verificação da resistência
ao fogo de uma estrutura existente e que se pretende manter, quer se trate do
dimensionamento de uma estrutura nova, não se recomenda a abordagem
aproximativa, mas sim uma abordagem exigencial.
Recomenda-se que os projetistas recorram aos métodos baseados no
desempenho, na medida em que estes conduzem a estratégias alternativas mais
racionais e económicas. Em termos de cálculo, os métodos baseados no
desempenho envolvem fundamentalmente as seguintes etapas:
•

Determinação da ação térmica;

•

Análise do comportamento mecânico da estrutura.

Na secção 3.2.1.2.1 e na secção 3.2.1.2.2 apresenta-se uma descrição geral
das metodologias recomendadas, quer para a determinação da ação térmica, quer
para a análise do comportamento mecânico da estrutura.

3.2.1.2. Dimensionamento Estrutural ao Fogo
3.2.1.2.1. Determinação da Ação Térmica
Referiu-se em 3.2.1.1 que, com vista a determinar a evolução da temperatura
e, consequentemente, as ações térmicas sobre as estruturas, se deve recorrer ao
incêndio natural, evitando o uso das curvas nominais.
O conceito de fogo natural inclui, de acordo com a Parte 1-2 do EC1,
modelos simplificados e modelos avançados. Estes modelos entram em linha de
conta com características do incêndio e dos compartimentos.
Nos modelos de cálculo simplificados distinguem-se os fogos localizados e
as curvas paramétricas. Nos fogos localizados são propostas formulações de
cálculo para situações em que a ocorrência de inflamação generalizada “Flashover”
não é previsível (modelo Heskestad para quando a chama não atinge o teto ou
modelo Hasemi para quando a chama atinge o teto). As curvas paramétricas
tentam simular fogos generalizados nos compartimentos através de formulações
que entram em linha de conta com as propriedades térmicas das paredes,
do pavimento e do teto, as aberturas em paredes e a densidade de carga de
incêndio.
Os modelos de cálculo avançados podem ser modelos de uma ou duas zonas,
ou de campo. Estes últimos modelos, embora mais rigorosos, têm uma maior
complexidade e limitações de utilização.
Um dos modelos a que os projetistas podem recorrer é o Consolidated Model
of Fire and Smoke Transport (CFAST), do National Institute of Standards and
Technology (NIST) [11 a 13].

5 Em situações pontuais de obras de baixa complexidade e reduzida dimensão, a economia pode não
ser significativa, pelo que nesses casos pode ser razoável recorrer a essas curvas.
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O CFAST é um modelo de incêndio de duas zonas usado para calcular um
conjunto de grandezas associadas ao desenvolvimento do incêndio, com destaque
para as seguintes:
•

•

•

o

A determinação do caudal mássico e do caudal volúmico de fumo
produzido resulta do conhecimento da potência calorífica
convectiva libertada e da altura da pluma térmica;

Para a determinação da evolução da potência calorífica o modelo
considera que a fase de crescimento do incêndio tem uma taxa de
desenvolvimento parabólica no tempo [11 a 13] e que a fase
de decaimento da potência calorífica libertada é simétrica da
anterior.

o

O valor dos referidos caudais para plumas assimétricas depende
da distância acima da base da fonte de calor a que se encontra a
interface entre a camada quente e a fria;

o

A análise deve centrar-se essencialmente na fase de
desenvolvimento do incêndio em que a cota do plano de interface
é já relativamente baixa, isto é, quando a altura da pluma já é mais
reduzida;

o

Como para a situação descrita a cota limite de referência é
inferior à distância acima da base da fonte de calor a
que se encontra a referida interface, deverão ser adotadas para o
cálculo dos caudais em causa as expressões relativas a essa
condição [15].

Limite superior da potência calorífica
o

O conhecimento do limite superior da potência calorífica é
necessário para determinar o tempo total de combustão, sendo
no modelo consideradas duas hipóteses cálculo;

o

A utilização de uma, ou de outra, depende fundamentalmente dos
dados conhecidos sobre a carga de incêndio. O modelo avalia,
ainda, a possibilidade da carga de incêndio não ser suficiente para
permitir que se atinja a taxa máxima de libertação de calor por
unidade de área (RHRf).

•

o

O modelo considera que a propagação do incêndio ocorre
essencialmente devido à transmissão do calor por radiação que,
por si só, tem potencial para promover a inflamação dos materiais
expostos;

o

Por essa razão, o fluxo de calor recebido por radiação é utilizado
como critério para definir o limiar de inflamação dos materiais
expostos. Nos casos em que não se conhecem os materiais
existentes, o modelo adota uma metodologia alternativa
considerando a distância entre a fonte de calor principal e as
secundárias [11 a 13].

Determinação do tempo total de combustão

o

A determinação do tempo total de duração do incêndio pode ser
obtida a partir do conhecimento da RHRf para os diferentes
cenários em causa, permitindo estabelecer a potência máxima
atingida por cada fonte de calor [19];
Nos casos em que os materiais existentes no cenário de
incêndio sejam de natureza diversa, dificultando a estimativa
rigorosa do valor da RHRf, deverá ser feita uma adequada
ponderação.
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Concentração de gases tóxicos
o

Propagação no cenário de incêndio

o
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Determinação do caudal mássico e do caudal volúmico de fumo

Evolução da potência calorífica
o

•

•

O modelo CFAST fornece a concentração, por compartimento de
N2 (%), O2 (%), CO2 (%), CO (%), HCN (%), HCL (%), H2O (%) e
OD (1/m).

Assim, os resultados decorrentes da aplicação do modelo CFAST servem,
não só para a verificação/dimensionamento da estrutura, mas também para a
avaliação global das condições de SI do edifício quando articulados com os
resultados de outros modelos de simulação, como por exemplo, os relativos à
evacuação.
Para a utilização do CFAST é fundamental definir com rigor o cenário de
incêndio, com destaque para as fontes de calor, as quais são caraterizadas a partir
de diversas grandezas, com destaque para as seguintes:
•

Densidade de carga de incêndio;

•

Massa de cada combustível;

•

Massa total do combustível;

•

Taxa de crescimento, de acordo com a NP EN 1991-1-2: 2010 [19];

•

Taxa de decaimento, de acordo com a NP EN 1991-1-2: 2010 [19];

•

Taxa máxima de libertação de calor por unidade de área (RHRf), de
acordo com a NP EN 1991-1-2: 2010 [19].

3. Segurança ao Incêndio
Porque só em situações excecionais é possível quantificar com algum
rigor os materiais e produtos existentes 6, a densidade de carga de incêndio
poderá ser obtida a partir da consulta do Quadro 3.1, para diferentes tipos de
utilizações.

3.2.1.2.2. Análise do Comportamento Mecânico da Estrutura
Nesta fase o projetista deve escolher o tipo de análise a adotar existindo, no
essencial, as seguintes três hipóteses:

Quadro 3.1 – Densidades de carga por ocupação (qf,k).

•

Análise por elementos;

Ocupação

Média

Quantilho de 80%

•

Analise parcial da estrutura;

Habitação

780

948

•

Análise global da estrutura.

Hospital

230

280

Hotel

310

377

Biblioteca

1500

1824

Escritório

420

511

Sala de aulas

285

347

Centro comercial

600

730

Teatros, cinemas

300

365

Gares de transportes

100

122

No Quadro 3.2 apresentam-se os valores relativos à taxa de crescimento (tα)
e à taxa máxima de libertação de calor por unidade de área (RHRf), para
diferentes tipos de ocupação. Quanto à taxa de decaimento, embora a
NP EN 1991-1-2: 2010 [19] adote um valor diferente, pode considerar-se como
sendo simétrica em relação à taxa de crescimento.

Para cada uma das três possibilidades anteriormente enunciadas o projetista
poderá utilizar modelos de cálculo simples ou avançados, recomendando-se que,
sobretudo nos edifícios com maior grau de complexidade, se recorra à análise
global da estrutura usando modelos avançados de cálculo 7, situação que poderá
conduzir a uma redução de custos, tanto mais significativa quanto maior for a
escala da intervenção.
A análise deve ser realizada recorrendo à combinação de ações para
situações de projeto acidentais [EC0], considerando as propriedades materiais a
temperaturas elevadas dos elementos constituintes, como por exemplo as leis
constitutivas e a expansão térmica.
Os Eurocódigos propõem modelos de cálculo simples para o
dimensionamento de elementos estruturais em betão, aço, mista (aço-betão) e em
madeira, existindo, no entanto, vantagens na aplicação de modelos avançados de
cálculo, conforme já se referiu anteriormente.

3.2.1.3. Reforço da Capacidade Resistente de Elementos Existentes

Quadro 3.2 – Valores de tα e de RHRf para diferentes utilizações.
Ocupação

Taxa de
crescimento do
incêndio

tα [s]

RHRf [kW/m2]

Habitação

Alta

300

250

Hospital (quarto)

Média

300

250

Hotel (quarto)

Média

300

250

Biblioteca

Rápida

150

500

Escritório

Média

300

250

Salas de aula de uma
escola

Média

300

250

Centro comercial

Rápida

150

250

Teatro (cinema)

Rápida

150

500

Transporte (espaço
público)

Lenta

600

250

6 Nesses casos a carga de incêndio resulta do produto da massa de cada um dos vários combustíveis
pelo seu poder calorífico inferior.

É possível que, em determinadas intervenções, não haja necessidade de
demolir elementos estruturais, pese embora estes não apresentem a qualificação
de resistência ao fogo exigida na legislação.
Nestes casos, o projetista deve adotar uma metodologia de abordagem ao
projeto que minimize o caráter intrusivo da intervenção a concretizar, começando
por quantificar a ação térmica de acordo com o indicado na Secção 3.2.1.2.1.
Porque ao utilizar essa metodologia o valor dessa ação é menos conservador
do que se recorrer a curvas nominais, é possível que não tenha necessidade de
reforçar a estrutura. Se, contudo, existir necessidade de proceder a esse reforço,
são várias as abordagens possíveis.
Uma delas consiste na aplicação de elementos de proteção que, no essencial,
retardam a passagem do fluxo de calor para a estrutura, permitindo deste modo
que esta possa manter as suas funções durante um período de tempo superior.
Essa proteção pode ser feita por diversos meios, apelando a mecanismos
diferentes, mas que, no essencial, consiste em retardar a passagem do fluxo de
calor para o elemento que eventualmente poderá estar exposto a um fogo.

Existem diversos programas de cálculo global da estrutura, não os indicando neste Guia porque não
se conhece nenhum que seja de utilização livre.
7
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3. Segurança ao Incêndio
Dos vários processos possíveis referem-se os seguintes:
a)

c)

Promover o aumento da resistência térmica
o

Própria (por exemplo lã de rocha);

o

Gerada ou aumentada pelo calor do incêndio (pinturas
intumescentes).

Na Figura 3.1 esquematiza-se uma possível solução de aumento da
qualificação de resistência ao fogo de um pavimento de madeira, criando uma
caixa de ar preenchida, total ou parcialmente, com isolamento térmico, e fazendo
o dimensionamento desse reforço com base no Eurocódico 5 [8].

1
3

2
1

3

Retardar o processo de combustão

Este processo, conseguido pela aplicação de produtos ignífugos, altera o
comportamento do material tratado, sem que exista uma alteração das suas
características químicas. Quando há um aumento da temperatura liberta-se gás
inerte que provoca um “isolamento” do elemento protegido, limitando a
propagação das chamas. A ignifugação vai permitir retardar ou suprimir a
velocidade de combustão e de propagação.
d)

Aplicar produtos intumescentes

Sob a ação do calor, e para temperaturas inferiores à da combustão dos
materiais que estão a proteger, estes produtos transformam-se quimicamente,
produzindo gases inertes, não combustíveis, verificando-se uma expansão do
revestimento (formação tipo “esponjosa”), formando uma barreira contra a ação
do calor e das chamas, ver Figura 3.3.

Figura 3.1 – Exemplo de solução de aumento da resistência ao fogo de um
pavimento.

em que:

b)

1.

Soalho com espessura mínima de 3 cm, de madeira não resinosa
e massa volúmica não inferior a 6 kN/m3;

2.

Isolamento térmico;

3.

Vigas de madeira.

Diminuir a absorção de calor
o

Inércia térmica (betão);

o

Processo físico-químico (gesso);

o

Irrigação (estruturas irrigadas).

Na Figura 3.2 exemplifica-se a proteção de um elemento metálico mediante
o seu envolvimento por placas de gesso.

Figura 3.3 – Exemplo de proteção de perfil de aço por aplicação de produto
intumescente.

e)

Instalar sistemas automáticos de extinção

Nestas circunstâncias existe uma forte probabilidade de não ser necessário
reforçar a estrutura, na medida em que, através destes sistemas, poderá ser
possível controlar a temperatura do incêndio para valores compatíveis com a
estabilidade daquela.

3.2.2. Compartimentação Geral de Fogo
3.2.2.1. Melhoria do Desempenho dos Elementos Existentes
Gesso
Revestimento

Figura 3.2 – Exemplo de proteção de perfil de aço por envolvimento em gesso.
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A compartimentação corta fogo é essencial para garantir que, na
eventualidade de ocorrência de um incêndio, há uma forte probabilidade de ficar
confinado à zona do edifício onde ocorreu a ignição. Essa compartimentação é
concretizada por elementos verticais e horizontais, os quais devem respeitar as
exigências impostas na legislação.
Nesse sentido, importa promover a melhoria da qualificação da resistência
ao fogo dos elementos de compartimentação. Para tal, poderão ser aplicados

3. Segurança ao Incêndio
produtos diversos, desde placas de proteção (Figura 3.4), a argamassas, que
permitem incrementar a resistência ao fogo dos elementos da construção,
independentemente da sua constituição. Vale a pena notar que, de forma a
garantir a sua eficácia, a aplicação destes sistemas deverá ser realizada de forma
cuidada, garantindo, por exemplo, a selagem adequada das juntas.

Figura 3.4 – Exemplo de proteção de parede por aplicação de uma placa de silicato.

3.2.2.2. Selagens de Atravessamento de Elementos de
Compartimentação

Na Figura 3.6 esquematiza-se a deficiente selagem de uma parede com
qualificação de resistência ao fogo devido ao atravessamento e à ligação ao
elemento vertical.

Figura 3.6 – Selagem de atravessamento de parede com qualificação corta fogo feita
com poliuretano.

Finalmente, nas Figura 3.7 e 3.8 ilustra-se, respetivamente, um exemplo de
atravessamento de um elemento horizontal de compartimentação por tubagem
combustível, e um exemplo do preenchimento de uma junta com poliuretano.

A selagem entre elementos verticais e horizontais com qualificação de
resistência ao fogo deve ser feita de forma cuidadosa, recorrendo a produtos que
comprovadamente não coloquem em risco essa compartimentação. Assim, todos
os produtos que sejam utilizados nas selagens devem ter caraterísticas
de resistência ao fogo. Na Figura 3.5 apresentam-se dois exemplos de execução
que comprometem a compartimentação e, consequentemente, a segurança ao
incêndio do edifício.

a)

b)

Figura 3.5 – Exemplos de: a) deficiente selagem de elementos da compartimentação
geral corta fogo; b) fragilidade de ligação entre elementos verticais constituintes.

Figura 3.7 – Exemplo de atravessamento de elemento de compartimentação por
tubagem combustível, não tendo sido prevista qualquer proteção.
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3. Segurança ao Incêndio

3.2.2.3. Paredes Correntes com Qualificação de Resistência ao
Fogo
O Eurocódigo 6, Parte 2 [25], contém diversa informação sobre os critérios
de resistência ao fogo de paredes de alvenaria, apresentando-se no Quadro 3.3
uma das muitas tabelas existentes nesse Eurocódigo.
Quadro 3.3 – Dimensões mínimas e distâncias ao eixo para paredes resistentes de betão
armado.
Dimensões mínimas de b (espessura da parede) e a (distância do centro da
armadura à face aquecida)
Espessura da parede/distância ao eixo [mm]

Figura 3.8 – Exemplo de junta preenchida com poliuretano.

Parede exposta
por um lado

Fogo padrão

Nas figuras anteriores exemplificaram-se alguns dos erros que são
frequentemente cometidos em matéria de compartimentação de espaços que,
pelas suas implicações na SI, nunca devem acontecer.
Ainda no domínio da compartimentação, salienta-se a questão da proteção
do elevador prioritário para bombeiros, necessário em edifícios de altura superior
a 28 m. Porque existem interpretações diversas quanto à proteção comum da
caixa de elevador e da caixa de escada, considera-se que é suficiente a solução
apresentada na Figura 3.9 (extraída da EN 81-72, julho 2003), desde que as portas
de patamar dos ascensores apresentem a qualificação de resistência ao fogo
exigida na legislação.

µfi = 0,35

Resistência ao

µfi = 0,7

Parede exposta
em dois lados

Parede exposta
por um lado

REI 30

100

10*

120

10*

120

10*

REI 60

110

10*

120

10*

130

REI 90

120

20*

140

10*

140

REI 120

150

25

160

25

REI 180

180

40

200

45

REI 240

230

55

250

55

Parede exposta
em dois lados
120

10*

10*

140

10*

25

170

25

160

35

230

35

210

50

300

55

270

60

350

60

* Normalmente o recobrimento exigido pela EN 1992-1-1 será condicionante
em que o numerador representa a carga axial de cálculo em situação de incêndio e o
denominador a resistência para condições normais de temperatura.

Ascensor
Via vertical de evacuação

Quadro 3.4 – Espessura mínima das paredes não resistentes em função do tipo de
material.

Vias horizontais

Espessura mínima [cm]

Material

Tijolo cerâmico
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EI 60

EI 90

EI 120

EI 180

7

7

11

11

22

Furados

7

11

15

22

22

Maciços

8

8

10

15

15

Furados

10

12

15

15

20

Blocos de argila
expandida

Maciços

8

10

12

12

15

Blocos de betão
celular

Furados

5

5

7

7

10

Blocos de betão
normal

Figura 3.9 – Representação esquemática de proteção de caixa de elevador.

EI 30
Maciço ou
perfurado

3. Segurança ao Incêndio
No que se refere à classificação de paredes com função de isolamento e
compartimentação a determinação da sua classificação pode ser feita de acordo
com a norma Europeia EN 1364-1.
A informação contida nos quadros seguintes (quadros 3.4 a 3.10) resulta de
uma adaptação direta de uma publicação do LNEC em que a classificação de
resistência ao fogo era expressa de acordo com as especificações deste
Laboratório.
Quadro 3.5 – Paredes com funções estruturais, rebocadas com argamassa de cimento
ou de gesso de espessura não inferior a 15 mm.

Blocos de betão
celular

Maciços

EI 30

EI 60

EI 90

EI 120

EI 180

10

10

10

15

15

Espessura mínima [cm]

Material

EI 60

EI 90

EI 120

EI 180

Maciço ou
perfurado

7

7

11

11

22

Furados

7

11

15

22

22

Maciços

8

8

10

15

15

Furados

10

12

15

15

20

Blocos de argila
expandida

Maciços

8

10

12

12

15

Blocos de betão
normal

Blocos de betão
celular

Furados

5

5

7

7

10

Blocos de betão
normal

Qualificação

Qualificação
EI 30

Tijolo cerâmico

Espessura mínima [cm]

Material

Quadro 3.8 – Paredes não estruturais sem reboco.

Espessura mínima [cm]

Material

Quadro 3.7 – Paredes estruturais revestidas com ligantes sintéticos de 0,5 cm de
espessura.

Tijolo cerâmico

Qualificação
EI 30

EI 60

EI 90

EI 120

EI 180

Maciço ou
perfurado

7

7

11

11

22

Furados

7

11

15

22

22

Maciços

8

8

10

15

15

Furados

10

12

15

15

20

Blocos de argila
expandida

Furados

8

10

12

12

15

Blocos de betão
celular

Maciços

5

5

7

7

10

Quadro 3.6 – Paredes com funções estruturais, rebocadas com argamassa de cimento
ou de gesso de espessura não inferior a 15 mm.

Tijolo cerâmico

Blocos de betão
normal
Blocos de argila
expandida
Blocos de betão
celular

Quadro 3.9 – Paredes não estruturais rebocadas com argamassa de cimento ou gesso
de espessura igual ou superior a 1,5 cm.

Espessura mínima [cm]

Material

Qualificação
EI 30

EI 60

EI 90

EI 120

EI 180

Maciço ou
perfurado

7

7

11

11

22

Furados

7

11

15

22

22

Maciços

8

8

10

15

15

Furados

10

12

15

15

20

Maciços

8

10

12

12

15

Blocos de betão
normal

10

Blocos de argila
expandida

Furados

5

5

7

7

Espessura mínima [cm]

Material

Tijolo cerâmico

Qualificação
EI 30

EI 60

EI 90

EI 120

EI 180

Maciço ou
perfurado

7

7

7

11

11

Furados

7

7

11

15

22

Maciços

8

8

8

10

15

Furados

8

10

10

12

15

Furados

8

8

10

10

12
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3. Segurança ao Incêndio
Quadro 3.10 – Paredes não estruturais revestidas com ligantes sintéticos de espessura
igual ou superior a 0,5 cm.
Espessura mínima [cm]

scória de alto-forno, cinzas volantes
Agregados minerais
Ferro, aço e aço inoxidável

Excluindo as formas finamente divididas

Cobre e ligas de cobre

Excluindo as formas finamente divididas

Zinco e ligas de zinco

Excluindo as formas finamente divididas

Alumínio e ligas de alumínio

Excluindo as formas finamente divididas

Chumbo

Excluindo as formas finamente divididas

Os materiais de revestimento devem ter uma qualificação de reação ao fogo
de acordo com as exigências definidas na legislação [2], para os diferentes locais.

Gesso e massas de gesso

Os vários materiais devem possuir boletins de ensaio que comprovem a sua
qualificação, exceto nos casos daqueles que foram objeto de publicação de
Decisões 8 relativas à classificação sem necessidade de ensaio, indicando-se nos
quadros seguintes algumas das já publicadas [46].

Pode incluir aditivos e adjuvantes
(retardadores, fileres, fibras, pigmentos, cal
apagada, agentes de retenção de ar e de
água e plastificantes), inertes correntes
(naturais ou britados), inertes leves
(nomeadamente perlite ou vermiculite)

Argamassas com ligantes inorgânicos

Argamassas para revestimentos de
paredes e para betonilhas de pavimentos
com um ou mais ligantes inorgânicos,
nomeadamente cimento cal, e gesso.

Elementos à base de argila

Elementos à base de argila e de outros
materiais argilosos, com ou sem areia,
matérias combustíveis e outros aditivos;
inclui os tijolos, os elementos de
revestimento de piso, e os tijolos
refratários

Blocos sílico-calcários

Elementos constituídos por uma mistura
de cal e matérias siliciosas naturais (areia,
brita ou rocha siliciosa e respetivas
misturas); podem conter pigmentos

Produtos de pedra natural e de ardósia

Elementos de rocha natural (magmática,
sedimentar ou metamórfica) ou ardósia,
trabalhados ou não

Elementos de gesso

Inclui os blocos e outros elementos de
sulfato de cálcio e água, podendo
incorporar fibras, fileres, inertes e outros
aditivos, bem como pigmentos

Marmorite e ladrilhos hidráulicos

Inclui os ladrilhos hidráulicos de betão
prefabricados e os revestimentos de piso
executados in situ

Vidro

Inclui o vidro temperado térmica e
quimicamente, bem como o vidro
laminado e o vidro armado

Vidro cerâmico

Vidro cerâmico constituído por uma fase
cristalina e uma fase vítrea residual

Cerâmica

Inclui os ladrilhos prensados a seco e os
produtos extrudidos, vidrados ou não

Material

Blocos de betão
celular

Qualificação
EI 30

EI 60

EI 90

EI 120

EI 180

5

5

7

7

10

Furados

3.2.3. Reação ao Fogo dos Materiais de Revestimento

Quadro 3.11 – Materiais incluídos nas classes europeias A1 e A1fl de reação ao fogo sem
necessidade de ensaio prévio.
Material

Observações

Argila expandida
Perlite expandida
Vermiculite expandida
Lã mineral (lãs de rocha, de vidro ou de
escória de alto-forno)
Vidro celular
Betão

Betão (inertes minerais correntes e leves,
excluindo o isolamento térmico integral)

Inclui o betão pronto e os produtos
prefabricados de betão armado e
pré-esforçado
Pode conter adjuvantes e aditivos
(nomeadamente cinzas volantes),
pigmentos e outros materiais;
inclui elementos prefabricados

Elementos de betão celular autoclavado

Fabricados a partir de ligantes hidráulicos,
nomeadamente cimentos e/ou cal,
combinados com materiais finos (materiais
siliciosos, cinzas volantes, escória de
alto-forno) e agentes expansivos;
inclui elementos prefabricados

Fibrocimento
Cimento
Cal

8

Estas decisões são publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Europeias (JOCE).
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3. Segurança ao Incêndio
Notas sobre o Quadro 3.11:

Notas sobre o Quadro 3.12:

•

Os produtos constituídos exclusivamente por um ou mais dos materiais
indicados neste quadro podem considerar-se também incluídos nas
classes europeias A1 e A1fl de reação ao fogo;

•

•

•

Os produtos resultantes da colagem de um ou mais dos materiais
indicados neste quadro podem considerar-se também incluídos nas
classes europeias A1 e A1fl, desde que a cola não exceda 0,1% em
massa ou em volume (valor mais reduzido);

As classes especificadas neste quadro abrangem placas inteiras, placas
unidas por juntas macho-fêmea instaladas de acordo com a ENV 12872
e placas inteiramente apoiadas e aplicadas de acordo com a referida
norma;

•

Os painéis (nomeadamente de isolantes térmicos) com uma ou mais
camadas de materiais orgânicos e os produtos que contenham
materiais orgânicos distribuídos de forma não-homogénea (à exceção
da cola) são excluídos da lista;

Placas de derivados de madeira montadas sem caixa de ar diretamente
sobre produtos da classe A1 ou A2-s1, d0 com massa volúmica mínima
de 10 kg/m3 ou pelo menos da classe D-s2, d0 com uma massa
volúmica mínima de 400 kg/m3;

•

Classes de reação ao fogo de acordo com o disposto no Quadro 1 do
anexo da Decisão 2000/147/EC da Comissão;

•

Classes de reação ao fogo de acordo com o disposto no Quadro 2 do
anexo da Decisão 2000/147/EC da Comissão;

•

Os valores contidos neste quadro foram determinados mediante
processo em via seca e, nos casos em que tal é aplicável, admitindo um
teor de cimento igual ou superior a 75% em massa.

•

Os produtos constituídos por um dos materiais indicados neste quadro,
revestido por uma camada inorgânica, podem também considerar-se
incluídos nas classes A1 e A1fl;

•

Nenhum dos materiais incluídos neste quadro pode conter mais de
1,0%, em massa ou em volume, de matérias orgânicas distribuídas de
forma homogénea.

Quadro 3.12 – Classes de reação ao fogo, sem necessidade de ensaio prévio, de placas
de derivados de madeira e de madeira maciça para uso na construção.

Quadro 3.13 – Classes de reação ao fogo, sem necessidade de ensaio prévio, de painéis
de gesso cartonado para uso na construção.

Placas de derivados
de madeira

EN do
produto

Massa
volúmica
mínima
(kg(m3)

Espessura
mínima
(mm)

Euroclasse
excluindo
aplicação
em
pavimentos

Euroclasse
Aplicação
em
pavimentos

OSB

EN 300

600

9

D-s2, d0

Dfl-s1

Aglomerados de
partículas

EN 312

600

9

D-s2, d0

Dfl-s1

Aglomerados de
fibras, duros

EN 622-2

900

6

D-s2, d0

Dfl-s1

Aglomerados de
fibras, semiduros

EN 622-3

600

9

D-s2, d0

Dfl-s1

400

9

E

Efl

Notas sobre o Quadro 3.13:
•

O estabelecido neste quadro reporta-se a condições de utilização final;

•

Os painéis deverão serão montados e fixados tendo em conta as
seguintes condições:

Aglomerados de
fibras, brandos

EN 622-4

250

9

E

Efl

Aglomerados de
fibras de média
densidade (MDF)

EN 622-5

600

9

D-s2, d0

Dfl-s1

Aglomerados de
partículas d
emadeira ligadas por
cimento

EN 634-2

1 000

10

B-s1, d0

Bfl-s1

Contraplacado

EN 636

400

9

D-s2, d0

Dfl-s1

Placas de madeira
maciça

EN 13353

400

12

D-s2, d0

Dfl-s1

Painel

Conforme a
norma EN 520
(excluindo painel
perfurado)

Espessura
nominal [mm]

Núcleo de
gesso [mm]

≥ 9,5

≥ 9,5

≥ 12,5

≥ 12,5

Gramagem do
cartão [g/m2]

Euroclasse
(excluindo
aplicação em
pavimentos)

≤ 220

> 220 e e
≤ 300

A2-s1

Dfl-s1

Determinada nos termos da EN ISO 536 e com teor de aditivo orgânico não superior a 5%.
Classes previstas no Quadro 1 do anexo da Decisão 2000/14/CE

o

Fixação mecânica a uma subestrutura de suporte;

o

Os painéis (ou, nos sistemas de painéis múltiplos, pelo menos o
painel externo), deverão ser fixados mecanicamente a uma
estrutura metálica (fabricada com componentes descritos na
EN 14195) ou a uma estrutura de madeira (em conformidade com
as EN 336 e ENV 1995-5);

o

No caso da estrutura apresentar elementos de suporte
unicamente numa direção, o espaço máximo entre os referidos
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elementos de suporte não deverá exceder o equivalente a 50
vezes a espessura dos painéis;
o

Se a estrutura tiver elementos de suporte em duas direções, o
espaço máximo em cada direção não exceder o equivalente a 100
vezes a espessura dos painéis;

o

A fixação mecânica deve ser feita com parafusos ou pregos, que
atravessam a espessura dos painéis penetrando na estrutura em
eixos que não excedam 300 mm de afastamento, medido no
sentido longitudinal de cada um dos elementos de suporte;

o

Todas as juntas de painéis contíguos, deverão ser totalmente
preenchidas com um produto para juntas, tal como especifica a
EN 13963;

o

A cavidade formada pela estrutura na parte de trás dos painéis
pode ser um espaço de ar ou poderá ser preenchida com um
material isolante cujas características de reação ao fogo sejam,
pelo menos, da classe A2-s1, d0;

o

Fixação direta ou colagem a um suporte sólido (sistema de
revestimento seco);

o

Os painéis fixam-se diretamente a um substrato sólido cuja
reação ao fogo seja, pelo menos, da classe A2-s1, d0.

Os painéis poderão ser fixados com parafusos ou pregos que
atravessem a espessura dos painéis, penetrando no substrato sólido,
ou, alternativamente, poderão ser colados diretamente ao substrato
por intermédio de “bolachas” de um produto adesivo à base de gesso.
Em qualquer caso, os parafusos, os pregos ou o composto adesivo
deverão ser colocados em eixos verticais e horizontais com um
afastamento máximo de 600 mm. Todas as juntas entre painéis
contíguos deverão encher-se totalmente com um produto para juntas,
tal como especifica a EN 13963.

Quadro 3.15 – Classes de reação ao fogo, sem necessidade de ensaio prévio, de painéis
termolaminados decorativos de alta pressão (HPL).
Painéis
laminados
decorativos de
alta pressão

Descrição do produto

Painéis HPL
compactos, para
interior, não RF

HPL compacto
conforme com a
EN 438-4, tipo CGS

Painéis HPL
compósitos,
para interior,
não RF, com
substrato de
madeira

Painéis compósitos de
termolaminado de alta
pressão não ignifugado,
conforme com os
requisitos da EN 438-3,
colado em ambas as
faces de um núcleo de
base de madeira (não
ignifugado) com uma
espessura mínima de 12
mm que esteja em
conformidade com a
EN 13986, utilizando
PVAc ou adesivo
termorrígido numa razão
de aplicação de 60 a
120 g/m2

Descrição do produto

Madeira para
estruturas

Madeira estrutural,
graduada de forma visual
ou mecânica com secções
transversais retangulares
realizadas com serra, por
aplainamento ou outros
métodos, ou com secções
transversais redondas

Massa
volúmica
mínima
[kg/m3]

350

Espessura
mínima
global
[mm]

22

Aplicável a todos os produtos abrangidos pelas normas relevantes.
Classes previstas no Quadro 1 do Anexo da Decisão 2000/147/CE.
Em conformidade com a EN 13238.
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Euroclasse
(excluindo
pavimento
s)

D-s2, d0

Espessura
mínima
global [mm]

Euroclasse
(excluindo
aplicação em
pavimentos)

1350

6

D-s2, d0

Densidade
mínima do
núcleo da
base de
madeira: 600

Núcleo de
base de
madeira de
12 mm com

D-s2, d0

Densidade
mínima do
HPL: 1350

HPL ≥ 0,5
mm colado
em ambos
os lados

Notas sobre o Quadro 3.15:
•

Os painéis deverão ser fixados diretamente (isto é, sem espaço de ar) a
um material da classe A2-s1, d0, ou superior, e com uma densidade
mínima de 600 kg/m3, ou montados sobre estrutura reforçada
de suporte, de madeira ou metálica, com um espaço de ar
sem ventilação (isto é, abertos apenas na parte superior) com,
pelo menos, 30 mm de espessura e com uma classificação de
reação ao fogo do reverso do espaço assim formado de A2-s1, d0
ou superior;

•

Classes previstas no Quadro 1 do Anexo da Decisão 2000/147/CE;

•

Conformes com a norma europeia EN 438-7;

•

Por Não RF entende-se sem aditivos de ignifugação ou melhoria do
desempenho face à ação do fogo.

Quadro 3.14 – Classes de reação ao fogo, sem necessidade de ensaio prévio, de
produtos de madeira para estrutura.

Produto

Massa
volúmica
mínima
[kg/m3]

Em determinadas circunstâncias pode revelar-se difícil a aplicação de
materiais com qualificação de reação ao fogo prevista na legislação. Nestes casos,
considera-se que poderão ser aplicados outros desde que sejam considerados
como uma nova fonte de calor na simulação do desenvolvimento do incêndio
(realizada, por exemplo, com o modelo CFAST). Para além disso, importa também
que o FIGRA do material alternativo seja inferior ao dobro do valor daquele que é
exigido na legislação.
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3.2.4. Condições Gerais de Evacuação

Quanto às salas de condomínio, o efetivo deve ser, no mínimo, igual ao
número de fogos existentes no edifício, embora não seja cumulativo com o das
habitações, conforme se referiu anteriormente.

3.2.4.1. Habitações
Relativamente às habitações, a dimensão mínima das vias verticais e
horizontais de evacuação, com exceção das vias interiores, é de 1,2 m para
a 1.ª CR e 1,4 m para as restantes categorias 9.
É possível que em determinadas operações de reabilitação ocorram, em
simultâneo, as seguintes condições:

No caso das residências, a largura das vias de evacuação e dos espaços
depende do efetivo, que será de ser determinado de acordo com os índices de
ocupação indicados na Portaria n.º 1532/2008 [2], e da correspondência entre
efetivos e unidades de passagem.

•

Pretende-se manter as vias de evacuação;

Nas situações em que não seja possível respeitar as dimensões impostas na
legislação, os projetistas deverão recorrer à metodologia indicada para a UT I.

•

A largura das vias de evacuação é inferior ao mínimo regulamentar.

3.2.5. Instalações Técnicas

Nestas situações, recomenda-se ao projetista que adote a seguinte
metodologia:
•

•

•

Determinação das condições ambientais dessas vias de acordo com o
descrito 3.2.1.2.1 recorrendo, por exemplo, ao CFAST para determinar
o tempo durante o qual essas condições são compatíveis com a
presença das pessoas (tSob) 10;
Determinação do tempo de evacuação do edifício (TEVAC), recorrendo
a modelos de simulação [15 a 27] ou a métodos de evacuação.
No caso dos edifícios de habitação, embora a legislação não estabeleça
um efetivo, recomenda-se que se considere os valores indicados
no Quadro 3.16 e que correspondem aos indicados na
Portaria n.º 1532/2008 para os apartamentos turísticos. Quanto
ao efetivo das salas de condomínio, este não deve ser acumulado ao
efetivo determinado para o edifício, pois um ocupante não pode estar
em dois locais em simultâneo;
Comparação dos dois tempos, garantindo uma margem de segurança
que dependerá do facto de o edifício ter, ou não, SADI e OGS.

Quadro 3.16 – Efetivo por tipologia.
T0

T1

T2

T3

T4

Tn

2

4

6

8

10

2(n+1)

Nesta UT a Portaria não define a largura das vias de evacuação em função do efetivo, pois não
considera o número de ocupantes por habitação.
9

Os critérios a adotar para determinar tsob podem ser diversos, referindo-se, a título de exemplo, a
altura da camada livre de fumo não inferior a 2 m.

10

3.2.4.2. Residências

Relativamente às instalações técnicas, importa ter presente que a Portaria
n.º 1532/2008 [2] tem o Título V dedicado especificamente a esta matéria com
exigências que nem sempre estão consideradas na legislação específica de cada
uma dessas instalações.
As instalações em causa são as seguintes:

3.2.5.1. Instalações de Energia Elétrica
•

Isolamento de locais afetos a serviços elétricos (Artigo 70.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Ventilação de locais afetos a serviços elétricos (Artigo 71.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Fontes centrais de energia de emergência 11 (Artigo 72.ª da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Fontes locais de energia de emergência (Artigo 73.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Grupos geradores acionados por motores de combustão (Artigo 78.º da
Portaria n.º 1532/2019);

•

Unidades de alimentação ininterrupta (Artigo 75.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Quadros elétricos e cortes de emergência (Artigo 76.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Proteção dos circuitos das instalações de segurança (Artigo 77.º da
Portaria n.º 1532/2019);

11 Estas fontes são obrigatórias nos edifícios de 3.ª e 4.ª e nos de 1.ª e 2.ª categorias de risco sempre
que disponham de instalações cujo funcionamento seja necessário garantir em caso de incêndio e cuja
alimentação não seja assegurada por fontes locais de emergência.
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•

Sistemas de gestão técnica centralizada (Artigo 78.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Iluminação normal dos locais de risco B, D e F (Artigo 79.º da Portaria
n.º 1532/2019).

Importa notar que todos estes aspetos devem ser devidamente articulados
com o projetista das instalações elétricas.

•

3.2.5.3. Evacuação de Efluentes de Combustão
•

Condutas de evacuação de efluentes de combustão (Artigo 92.º da
Portaria n.º 1532/2019);

•

Aberturas de escape de efluentes de combustão (Artigo 93.º da
Portaria n.º 1532/2019).

3.2.5.2. Instalações de Aquecimento
No domínio das instalações de aquecimento, existem exigências especificas,
quer para centrais térmicas, quer para aparelhagem de aquecimento:

3.2.5.4. Ventilação e Condicionamento de Ar
•

Condições de instalação e isolamento de unidades de cobertura (Artigo
98.º da Portaria n.º 1532/2019);

3.2.5.2.1. Centrais Térmicas
•

Condições de instalação e isolamento (Artigo 80.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Dispositivo central
n.º 1532/2019);

•

Aparelhos de produção
n.º 1532/2019);

Portaria

•

Baterias de resistências elétricas alhetadas dispostas nos circuitos de
ar forçado (Artigo 96.º da Portaria n.º 1532/2019);

•

Ventilação e evacuação de efluentes de combustão (Artigo 82.º da
Portaria n.º 1532/2019);

•

Condutas de distribuição de ar (Artigo 97.º da Portaria n.º 1532/2019);

•

Filtros (Artigo 98.º da Portaria n.º 1532/2019);

•

Dispositivos de corte de emergência (Artigo 83.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Bocas de insuflação e de extração Artigo 99.º da Portaria
n.º 1532/2019).

•

Passagem de canalizações ou condutas (Artigo 88.º da Portaria
n.º 1532/2019).

de

calor

(Artigo

81.º

da

3.2.5.2.2. Aparelhagem de Aquecimento

de

segurança

(Artigo

95.º

da

Portaria

3.2.5.5. Ascensores
•

Isolamento da casa das máquinas (Artigo 101.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Indicativos de segurança (Artigo 102.º da Portaria n.º 1532/2019);

•

Aparelhos de aquecimento autónomos (Artigo 85.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Aparelhos de aquecimento autónomos de combustão (Artigo 86.º da
Portaria n.º 1532/2019);

•

Dispositivo de chamada em caso de incêndio (Artigo 103.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Aparelhos de queima de combustíveis sólidos (Artigo 87.º da Portaria
n.º 1532/2019).

•

Ascensor para uso dos bombeiros em caso de incêndio (Artigo 108.º da
Portaria n.º 1532/2019);

•

Dispositivos de segurança contra a elevação anormal de temperatura
(Artigo 105.º da Portaria n.º 1532/2019).

3.2.5.2.3. Instalações de Confeção e de Conservação de Alimentos

46

Instalações de frio para conservação de alimentos (Artigo 91.º da
Portaria n.º 1532/2019).

•

Instalação de aparelhos de confeção de alimentos (Artigo 88.º da
Portaria n.º 1532/2019);

•

Ventilação e extração de fumo e vapores (Artigo 89.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Armazenamento e locais de utilização (Artigo 106.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Dispositivos de corte e comando de emergência (Artigo 90.º da Portaria
n.º 1532/2019);

•

Instalações de utilização de líquidos e gases combustíveis (Artigo 107.º
da Portaria n.º 1532/2019).
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3.2.6. Instalações de Segurança ao Incêndio
3.2.6.1. Sinalização e Iluminação de Segurança

•

Temperatura de operação dos aspersores;

•

Response Time Index (RTI) dos aspersores.

No que se refere à sinalização e à iluminação de segurança, devem ser
respeitadas as regras impostas na Portaria n.º 1532/2018.

A alteração das caraterísticas anteriormente referidas pode fazer com que a
potência calorífica máxima libertada diminua, refletindo-se esse facto na
segurança do edifício.

3.2.6.2. Meios de Deteção, Alerta e Alarme

Relativamente à reserva de água para combate ao incêndio considera-se que,
em substituição das exigências regulamentares, o projetista pode calcular as
necessidades de água para as operações de combate ao incêndio (operações
ofensivas e defensivas), em função das caraterísticas do edifício, do incêndio
previsível, da distância a edifícios fronteiros e outras.

Quanto aos meios de deteção, alerta e alarme, a legislação exige botoneiras
e sistemas automáticos de deteção e alarme (SADI).
Nos casos em que há exigência de SADI recomenda-se que o
dimensionamento do sistema seja feito tendo em consideração, quer o tipo de
incêndio, quer as caraterísticas dos detetores de incêndio [28 e 29]. O objetivo
desse dimensionamento é encontrar o melhor posicionamento dos detetores e
determinar o instante em que eles entram em funcionamento, tendo em
consideração as caraterísticas destes e o tipo de incêndio previsto.
Embora existam já algoritmos mais fiáveis do que aquele que o modelo
CFAST utiliza, este poderá ser utilizado para determinar o momento em que os
detetores entram em funcionamento.
Relativamente aos difusores de alarme geral, a sua potência sonora deve ser
determinada tendo presente entre outros fatores, a constituição dos elementos
de construção e dos revestimentos aplicados, a geometria dos espaços e, ainda, o
facto de os ocupantes poderem não ter de imediato a perceção do sinal, por
estarem em repouso.

3.2.6.3. Meios de Extinção
Relativamente aos meios de extinção, constata-se que para os imóveis que
são objeto do presente Guia, a legislação só obriga à instalação de extinção
automática para a UT VII da 3.ª e 4.º CR.
Para essas categorias de risco, recomenda-se que os projetistas avaliem a
capacidade de desempenho destes sistemas de modo a poderem, recorrendo ao
Artigo 14.º-A, ter em consideração os seus efeitos no dimensionamento de, por
exemplo, elementos estruturais, de compartimentação e outros [30, 31 e 32].
A entrada em funcionamento destes sistemas tem um efeito de
confinamento do incêndio, devendo ser calculada a potência máxima libertada
nestas condições e, consequentemente, a temperatura a que os elementos ficarão
sujeitos.

3.2.6.4. Meios de Controlo de Fumo
Relativamente às instalações de controlo de fumo recomenda-se, sempre
que é possível a sua instalação, a determinação da quantidade de fumo produzida
recorrendo, por exemplo, ao CFAST já referido anteriormente.
O projetista pode, ainda, inserir no CFAST os meios de controlo de fumo que
terá de implementar no edifício impondo, por exemplo, que a camada de fumo se
mantenha a uma cota nunca inferior a 2m relativamente ao pavimento, durante
um período de tempo que terá de ser sempre superior ao necessário para evacuar
o edifício.
A adoção desta metodologia pode conduzir a uma economia de meios
relativamente ao que é previsto na legislação.
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4. Conforto Térmico – Eficiência Energética

4.1. Introdução
A reabilitação de edifícios existentes exige uma abordagem que passe pela
caracterização construtiva da pré-existência e por um diagnóstico que conduza à
proposta de soluções com investimento otimizado e um desempenho quantificado
adequado, assegurando condições de conforto térmico, eficiência energética e
sustentabilidade ambiental, através da minimização da produção de CO2
(Figura 4.1). Terá de ser definida uma estratégia, preferencialmente pouco
intrusiva e, consequentemente, de baixo custo global, que considere o
investimento inicial, os custos de exploração e os custos de manutenção, sem
esquecer a durabilidade das soluções adotadas (Figura 4.2).

Figura 4.3 – Evolução da Legislação no domínio da Térmica.
Figura 4.1 – Melhorar o conforto é fundamental.

€

Cm
Cm

Ci

Durabilidade
FIM

POUPANÇA

A regulamentação térmica transpõe a legislação comunitária, sem atender
completamente à realidade económica, cultural e hábitos de utilização dos
portugueses (aquecimento e arrefecimento intermitente) e à especificidade
da reabilitação. O Certificado Energético (Figura 4.4) quantifica um
desempenho nominal e não condições reais de utilização, pelo que nem
o consumo energético nem a produção de CO2 são realistas. O desempenho
nominal define a energia para o conforto. O grande risco do atual
modelo é não responder às reais necessidades dos utilizadores dos
edifícios reabilitados, uma vez que as classes energéticas não definem de forma
direta a melhoria das condições de conforto. Refira-se que o isolamento térmico é
sempre vantajoso no inverno, mas pode conduzir ao aumento do desconforto
de verão.

Figura 4.2 – Quantificação do período de retorno considerando o custo inicial (Ci),
os custos de manutenção (Cm), a poupança de energia ao longo do tempo e a
durabilidade.

A eficiência energética dos edifícios de habitação objeto de reabilitação é
enquadrada por uma estrutura regulamentar complexa (REH – Regulamento de
desempenho energético dos edifícios de habitação), traduzida num texto extenso,
constituído por Decretos-Lei, Portarias e Despachos sucessivamente atualizados,
desde a sua publicação em 2013 (Figura 4.3).

Figura 4.4 – Certificado Energético.
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adaptado de Bosseboeuf et al. 2015

A nova Diretiva Europeia - EPBD (2018) dá ênfase ao parque habitacional
existente e à sua renovação, incluindo a preocupação com aspetos relacionados
com o caminho para energia quase nula (nearly zero energy buildings),
a precariedade energética (fuel poverty), a salubridade dos edifícios
(healthy buildings) e a sustentabilidade (recursos naturais low carbon). Devemos,
por isso, atender a todas as orientações estratégicas, mas, simultaneamente, ter
todo o cuidado na conceção da envolvente e, sobretudo, na proposta de
equipamentos que não sejam utilizados na prática em toda a sua potencialidade,
pois de acordo com os dados estatísticos disponíveis as famílias portuguesas
gastam, em média, menos de 100 euros de energia por ano para aquecimento,
correspondendo o aquecimento e arrefecimento, em conjunto, a cerca de 22% da
energia total consumida no sector residencial (INE/DGEG 2011). Como se
evidencia na Figura 4.5 a maior fatia do consumo energético no setor residencial
centra-se nos eletrodomésticos/cozinha e na produção de águas quentes
sanitárias, o que não pode deixar de servir de base para a escolha das melhores
soluções a implementar.

Figura 4.5 – Distribuição do consumo de energia nos edifícios de habitação.

Nestas circunstâncias é imprescindível adotar metodologias de atuação que
se centrem no aproveitamento do desempenho passivo dos edifícios (maximizar
a inércia térmica, os ganhos solares de inverno e a forma de utilização dos edifícios)
para a melhoria do conforto e desempenho energético, complementada por
estratégias de conservação de energia (isolamento térmico), ventilação otimizada,
utilização de energias renováveis e implementação de equipamentos eficientes.
A forma de escolha das soluções deve ser quantitativamente fundamentada.
O modelo da regulamentação em vigor baseia-se no regime permanente o que não
permite estudos de sensibilidade realistas, só possíveis com recursos a modelos de
simulação térmica e higrotérmica em regime dinâmico (Figura 4.6) para se poder
estudar os edifícios como um todo e avaliar o contributo efetivo de cada
componente no conforto local e no consumo global de energia primária. Embora
esta abordagem seja dificilmente praticável para edifícios correntes é desejável
para aqueles que a escala o justifique, como abordagem complementar à aplicação
regulamentar.
Não se pode, no entanto, intervir sem deixar de cumprir a regulamentação e
utilizar a flexibilização introduzida pelo Decreto-Lei n.º 95/2019 e respetivas
Portarias n.º 297/2019 e n.º 303/2019.
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Figura 4.6 – Importância da simulação dinâmica por compartimento na avaliação da
influência efetiva de cada componente no conforto e no consumo de energia.

4.2. O Quadro Regulamentar Atual
A estrutura regulamentar atual exige, no âmbito do SCE - Sistema de
Certificação Energética dos Edifícios, a pré-certificação das frações de habitação
de cada edifício, de acordo com a metodologia do REH, para a obtenção da licença
de habitabilidade e a emissão do certificado energético final de verificação do
executado, após conclusão da obra.
A legislação em vigor aplica-se a todos os edifícios de habitação reabilitados,
com a exceção das situações singulares previstas no Decreto-Lei n.º 95/2019
(n.º 5 dos Artigos 28º e 29º e n.º 1 do Artigo 30º), bem como das
exclusões previstas no Decreto-Lei n.º 118/2013). Saliente-se que o
Decreto-Lei n.º 118/2013 remete para um conjunto de mais de duas
dezenas de documentos regulamentares, alguns deles sujeitos a sucessivas
atualizações.
O REH (Decreto-Lei n.º 118/2013) contempla de forma explícita
a sua aplicação diferenciada à construção nova e à reabilitação, prevendo
a possibilidade de não verificação de requisitos em intervenções de
reabilitação, justificada por razões de ordem técnica, funcional e patrimonial,
e permite que a relação Nic/Ni (necessidades de aquecimento)
e Nvc/Nv (necessidades de arrefecimento) seja flexibilizada em função da data de
construção do edifício, bem como admite como mínima a classe energética C.
Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 95/2019 introduz para edifícios com ocupação
predominantemente habitacional, em que seja fundamentada a excecionalidade
por incompatibilidades de ordem técnica e funcional, a aplicação de uma
abordagem flexibilizada.
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Quadro 4.2 – Quantificação da espessura de isolamento térmico na reabilitação de
paredes existentes para satisfazer as exigências mínimas regulamentares – zona
climática I2.
Parede
Existente
U

Pexistente

[W/m2.ºC]

Figura 4.7 – Classe energética máxima admissível para edifícios reabilitados.

A obtenção de classes energéticas (Figura 4.7) elevadas (A+ e A)
normalmente só é atingida com recurso a instalações e equipamentos com alguma
complexidade, de difícil integração nos edifícios existentes para os quais, na
maioria dos casos, não há valores objetivos sobre durabilidade, custo de
manutenção e energia consumida na sua fabricação e utilização. Esse caminho é
um erro nos edifícios de habitação a reabilitar em Portugal, se as decisões não
forem suportadas por rigorosos estudos técnico-económicos.
Uma das principais dificuldades da regulamentação atual, quando aplicada a
edifícios existentes, são os requisitos máximos admissíveis para os valores de U
em zona corrente, quer para paredes quer para caixilharias. No Quadro 4.1
apresentam-se os valores máximos admissíveis para os coeficientes de
transmissão térmica definidos pela Portaria n.º 379-A/2015, de 22 de outubro.

Elemento Exterior

I1

I2

I3

Elementos opacos verticais – paredes

0,50

0,40

0,35

Coberturas

0,40

0,35

0,30

Pavimentos sobre o exterior

0,40

0,35

0,30

2,80

2,40

2,20

Elementos opacos
horizontais

Vãos envidraçados (portas e janelas) - Uw

A espessura de isolamento térmico a colocar em paredes existentes que
satisfaça os valores máximos admissíveis de U implica a utilização de 5 a 11 cm de
isolamento térmico, dependendo da condutibilidade térmica do material (λ),
considerando a zona climática I2, como se evidencia no Quadro 4.2.

R

Pexistente

U

Max

I2

Dimensionamento

R

Min

I2

∆R I2

[m2.ºC/W] [W/m2.ºC] [m2.ºC/W] [m2.ºC/W]

e

e

λ=0,05
W/m.ºC

λ=0,03
W/m.ºC

[m]

[m]

1,00

1,00

0,40

2,50

1,50

0,08

0,05

1,50

0,67

0,40

2,50

1,83

0,09

0,06

2,00

0,50

0,40

2,50

2,00

0,10

0,06

2,50

0,40

0,40

2,50

2,10

0,11

0,07

Para a generalidade dos edifícios de habitação em Portugal (sem
aquecimento e arrefecimento contínuo) não há justificação económica baseada no
retorno do investimento resultante da poupança efetiva de energia com tão
elevadas espessuras de isolamento térmico. Além disso, muitas das soluções de
isolamento da envolvente dos edifícios existentes têm consequências técnicas e
arquitetónicas que entram em conflito com o valor patrimonial, pelo que se têm
generalizado as soluções de isolamento pelo interior, que geram
sobreaquecimento no período de verão e agravamento dos riscos de
condensações internas (Figura 4.8) no inverno, na interface entre o suporte e o
isolamento térmico, bem como eliminam o contributo das paredes para a inércia
térmica (Figura 4.9).

Quadro 4.1 – Coeficientes de transmissão térmica superficiais máximos admissíveis
de elementos opacos e vãos envidraçados (W/m2.ºC) de acordo com a Portaria
n.º 379-A/2015.
Zona Climática

Exigências REH

Fluxo

Pi

Pe
g/(m²·h)

Condensações
Internas

Figura 4.8 – Risco de condensações internas.

Recentemente, a legislação nacional foi modificada com a publicação do
Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, que abre a possibilidade de uma maior
flexibilização para a reabilitação sem alterar o modelo existente, que continua a
poder ser aplicado, mantendo o modelo do certificado energético.
O Decreto-Lei n.º 95/2019 apresenta uma metodologia alternativa aplicável
aos edifícios predominantemente de uso habitacional, isto é, com mais de 50% de
área afeta à habitação, construídos antes de 1990, ano de entrada em vigor do
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primeiro regulamento da Térmica. No entanto, a aplicação deste regime limita-se
àquelas intervenções em que se verifiquem incompatibilidades de ordem técnica
e funcional e pressupõe (exige) que os técnicos envolvidos, face ao diagnóstico
efetuado, justifiquem as incompatibilidades.

No Quadro 4.3 definem-se as três metodologias diferenciadas em função do
tipo de edifício e do custo da intervenção. As intervenções de reabilitação do tipo
X, Y e Z devem satisfazer as exigências explicitadas no Quadro 4.4.
Quadro 4.3 – Tipo de operações de reabilitação em função do tipo de edifício e do custo
de intervenção de acordo com a Portaria n.º 297/2019.

Nível de
intervenção

Intervenções cujo
custo C < 25% do
valor do edifício (*)

Habitação
unifamiliar

X

Custo
(25% do valor do
edifício (*) ≤ C <
300 €/m2)

Custo
(C ≥ 300 €/m2)

Y

Y

Habitação coletiva

Z

(*) Cfr. Artigo 2.º, alínea g) do Decreto-Lei n.º 118/2013

Figura 4.9 – Em paredes de elevada espessura o coeficiente de transmissão térmica
em regime permanente não traduz o seu desempenho térmico real.

O Decreto-Lei n.º 95/2019 altera o Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de
agosto, nos casos previstos no n.º 5 dos artigos 28º e 29º e no n.º 1 do artigo 30º
e é aplicável a todos os edifícios ou frações autónomas cujo o processo de
licenciamento da reabilitação se inicie a partir de 15 de novembro de 2019.
O Decreto-Lei n.º 95/2019 assenta em princípios fundamentais da proteção do
existente, sustentabilidade ambiental e melhorias proporcionais e progressivas, e
oferece uma via alternativa ao Decreto-Lei n.º 118/2013, mantendo o modelo de
certificação e cálculo atual, mas propondo uma metodologia, suportada na Portaria
n.º 297/2019, que atende ao seguinte:
i.

Exigências mínimas do valor do coeficiente de transmissão térmica para
melhorar o conforto no inverno e verão e minorar os riscos de
condensações;

ii.

Exigências mínimas de proteção solar dos envidraçados para melhorar
o desempenho na meia estação e no verão;

iii.

Exigências mínimas da ventilação para atender à qualidade do ar
interior e minimizar os riscos de condensações.

A aplicação da metodologia define três abordagens distintas em função da
tipologia do edifício (habitação unifamiliar ou coletiva) e do custo de intervenção
calculado com base na Portaria n.º 303/2019. Esta Portaria fixa custos
convencionais (custos-padrão), definidos por área dos elementos da envolvente,
que devem ser convertidos em custos por m2 de construção, e por área de
construção intervencionada para instalações técnicas e obras interiores.
O artigo 4º da Portaria n.º 297/2019 constitui um aditamento à
Portaria n.º 349-B/2013, de 29 de novembro, e remete para o Anexo II, que
explicita a metodologia de certificação estabelecida pelo regime especial para
intervenções de reabilitação de edifícios existentes.
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Quadro 4.4 – Exigências a satisfazer em função do tipo de intervenção de acordo com a
Portaria n.º 297/2019.
Exigência
U máx
[W/(m2.ºC)]
Fator Solar
Máximo
gTmáx - (%)

Tipo X

Tipo Y

Tipo Z

Quadro II

Quadro II

Quadro II

Portaria
n.º 297/2019

Portaria
n.º 297/2019

Portaria
n.º 297/2019

Quadro III

Quadro III

Quadro III

Portaria
n.º 297/2019

Portaria
n.º 297/2019

Portaria
n.º 297/2019

Quadro IV

Quadro IV

Portaria
n.º 297/2019

Portaria
n.º 297/2019

Quartos 30 m3/h

Quartos 30 m3/h

Salas 60 m /h

Salas 60 m3/h

Instalações
sanitárias com
duche 45 m3/h

Instalações
sanitárias com
duche 45 m3/h

Instalações
sanitárias sem
duche 30 m3/h

Instalações
sanitárias sem
duche 30 m3/h

D

C

Cálculo das
perdas térmicas
lineares

-

Ventilação
Admissão (*)

-

Ventilação
Extração (**)

-

Classe Energética
Mínima

-

3

(*) Obrigatoriedade de admissão de ar
(**) Segundo critérios da NP 1037-1 ou extração de ar mecânica permanente

Os coeficientes de transmissão térmica superficiais dos elementos
a intervencionar na envolvente externa (opaca e envidraçada) devem respeitar
os valores máximos admissíveis indicados no Quadro 4.5 (Quadro II da
Portaria n.º 297/2019).
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Os fatores solares dos vãos envidraçados da envolvente externa a
intervencionar devem respeitar os máximos indicados no Quadro III da
Portaria n.º 297/2019, exemplificados para a zona climática V1 no Quadro 4.6,
que dependem:
i.

Da zona climática de verão;

ii.

Da orientação dos vãos;

iii.

Da percentagem da área de envidraçados face à área do pavimento
servido;

iv.

Da inércia térmica interior calculada de acordo com a metodologia
definida no REH.

As pontes térmicas lineares são quantificadas através do agravamento das
perdas térmicas em superfície corrente do elemento construtivo onde se inserem
utilizando o fator multiplicativo cujos valores são definidos no Quadro IV da
Portaria n.º 297/2019 (Quadro 4.7).
Quadro 4.5 – Coeficientes de transmissão térmica superficiais máximos admissíveis
(Umax) de elementos opacos e vãos envidraçados (W/m2.ºC) de acordo com a Portaria
n.º 297/2019.

Quadro 4.7 – Valores do fator multiplicativo para determinação de perdas térmicas
lineares de acordo com a Portaria n.º 297/2019.
Umédio da envolvente vertical

Fator

<0,6

1,6

0,6 - 0,8

1,5

0,8 - 1

1,4

>1

1,2

Os critérios de ventilação mínimos no inverno são os definidos na norma
NP 1037-1 no que se refere a:
i.

Obrigatoriedade de admissão de ar nos quartos e sala, com caudais de
ar entre 30 e 60 m3/h, respetivamente;

ii.

Extração de ar natural em instalações sanitárias segundo os critérios da
norma NP 1037-1 ou extração de ar mecânica permanente com caudais
de 45 e 30 m3/h, em instalações sanitárias com e sem duche,
respetivamente.

Zona Climática
Elemento Exterior

I1

I2

I3

Elementos opacos verticais – paredes

1,70

1,50

1,40

Coberturas

0,80

0,70

0,60

Pavimentos sobre o exterior

1,00

0,90

0,80

4,50

4,00

4,00

Elementos opacos
horizontais

Vãos envidraçados (portas e janelas) - Uwdn

Quadro 4.6 – Valores máximos admissíveis do fator solar (gTmáx) para a zona climática V1
de acordo com a Portaria n.º 297/2019.

A quantificação dos custos por m2 de construção (área bruta) deve seguir os
custos convencionais (custos-padrão) constantes da Portaria n.º 303/2019, que
os define da seguinte forma:
i.

Intervenção na envolvente (coberturas, fachadas, vãos envidraçados
e pavimentos em contacto com o solo) – São definidos custos por m2
de elemento construtivo e tipo de intervenção, que devem ser
multiplicados pela área da envolvente e divididos pela área de
construção;

ii.

Intervenção nos sistemas (energias renováveis, aquecimento
centralizado, arrefecimento, ventilação, águas e esgotos, instalações
elétricas e telecomunicações, gás e águas pluviais) – São definidos
custos convencionais por m2 de construção;

iii.

Intervenção no interior – São definidos custos convencionais por m2
de construção, dependentes do tipo de obras realizadas no interior.

V1(3)
Aenv/A

<5%

(1)
pav

Inércia/Orient.

≥5% - <15%

≥15% - <25%

≥25%

E-S-O

N

E-S

O

N

E-S

O

N

E-S

O

Fraca

0,40

0,40

0,20

0,20

0,40

0,15

0,15

0,40

0,10

0,10

Média

0,40

0,40

0,40

0,20

0,40

0,40

0,20

0,40

0,40

0,20

Forte

0,60

0,60

0,40

0,40

0,60

0,40

0,40

0,60

0,40

0,40

(2)

Percentagem de área de vãos envidraçados face à área de pavimento do
compartimento associado
(1)

(2)

Inércia térmica / Orientação solar

(3)

Zona climática de verão

Refira-se que os valores dos custos convencionais apresentados para as
instalações de aquecimento central e arrefecimento não são realistas e apenas
servem para remeter diretamente para a metodologia do tipo Y, no caso da
habitação unifamiliar, e do tipo Z, no caso de habitação coletiva
(Custo C ≥ 300 €/m2), sem necessidade de quantificação.
No Quadro 4.8 apresentam-se os valores do custo-padrão publicados na
Tabela 1 da Portaria n.º 303/2019.
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Quadro 4.8 – Custos-padrão de obras de reabilitação na envolvente e nos sistemas
técnicos, por metro quadrado de construção de acordo com a Portaria n.º 303/2019.
N.º

Elemento construtivo
ou sistema técnico

Tipo de intervenção

Custo
(€/m2)

01

Telha e estrutura de madeira

02

Telha e esteira em betão

85 (a)

Chapa sandwich

85 (a)

04

Zinco

180 (a)

05

Terraço

100 (a)

06

Isolamento térmico pelo interior

50 (a)

Isolamento térmico contínuo pelo
exterior (ETICS)

60 (a)

08

Isolamento térmico contínuo pelo
exterior (fachada ventilada)

160 (a)

09

Substituição de vãos envidraçados

300 (a)

10

Substituição de vãos envidraçados
com dispositivos de sombreamento
pelo interior

350 (a)

Substituição de vãos envidraçados
com dispositivos de sombreamento
pelo exterior

400 (a)

Impermeabilização e isolamento
térmico de pavimento em contacto
com o solo

80 (a)

Instalação de coletores solares
térmicos

30

Instalação de painéis fotovoltaicos

40

03

07

Cobertura

Fachadas

Vãos envidraçados

11

12

13

Pavimento em
contacto com o solo

Energias renováveis

14

140

Sistema de
aquecimento
centralizado

Nova instalação

300

16

Sistema de
arrefecimento

Nova instalação

300

17

Sistema de ventilação

Admissão e extração de ar

10

18

Águas e Esgotos

Substituição da rede de águas e
esgotos

15

19

Instalações

Instalação de nova rede elétrica e de
telecomunicações

15
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Instalação de rede de gás

5

21

Substituição da rede de águas pluviais

10

22

Obras interiores com alteração de
divisórias

200

Obras interiores sem alteração de
divisórias e alteração de instalações
sanitárias

150

Obras interiores sem alteração de
divisões e sem alteração de instalações
sanitárias

100

(a)

15
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20

23

Obras no interior

24
(a)

valores por m2 do elemento construtivo

4.3. A Abordagem Preconizada
4.3.1. Introdução
Devem encontrar-se abordagens diferenciadas, face à realidade do edifício a
reabilitar (Figura 4.10), incluindo as variações em função do fim a que se destina,
nomeadamente, edifício de habitação ou residência de estudantes. O clima
e microclima local (Figura 4.11), a dimensão do empreendimento, a forma de
utilização (aquecimento contínuo ou não), bem como as características
construtivas da pré-existência e estado de conservação dos edifícios são aspetos
decisivos na metodologia de intervenção a adotar.
A inspeção e diagnóstico são sempres necessários (Figura 4.12), o que
pressupõe a realização de sondagens, caracterização construtiva, avaliação
e mapeamento das patologias/anomalias e a eventual medição das condições de
desempenho térmico da pré-existência, de modo a propor apenas o justo
necessário para se atingir os objetivos pretendidos. Por outro lado, em edifícios de
maior dimensão poderá justificar-se a simulação térmica em regime dinâmico (base
horária).

Fotografia: João Ferrand

Figura 4.10 – Abordagens diferenciadas face ao edifício a reabilitar.
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iv.

à seleção de equipamentos eficientes e com custo global mínimo;

v.

ao respeito pelo valor patrimonial e construtivo do edifício, sempre
propondo soluções numa lógica de primazia do conforto.

A interação entre a opção arquitetónica e os sistemas de ventilação,
aquecimento ou arrefecimento, as instalações elétricas e o abastecimento de água
exige uma multidisciplinaridade que tem de ser considerada, desde o diagnóstico
até à conclusão do projeto.

4.3.2. Avaliação do Existente

Figura 4.11 – Abordagens diferenciadas em função do clima e microclima (Despacho
n.º 15793-F/2013).

Os métodos de inspeção e diagnóstico passam por sondar a envolvente para
caracterizar a sua composição, materiais e características geométricas
(Figura 4.13). Recomenda-se a monitorização in situ das condições de
temperatura, humidade relativa e caudais de ventilação na situação atual, bem
como a medição dos teores de humidade da envolvente. O mapeamento das
patologias/anomalias é da maior relevância acompanhado da interpretação das
suas causas (Figura 4.14).

Figura 4.13 – Importância das sondagens.

Nuno Valentim

Figura 4.12 – Diagnóstico exige caracterização construtiva, sondagens e
monitorização prévia.

No que se refere à conceção geral da intervenção é crucial atender:
i.

à conservação de energia avaliando o isolamento térmico da
envolvente (coberturas, fachadas, vãos envidraçados, elementos em
contacto com o solo e espaços não úteis), à otimização dos ganhos
solares de inverno, à proteção solar dos envidraçados no verão e
à otimização da inércia térmica;

ii.

à conceção de um sistema de ventilação eficiente que diferencie
o inverno do verão e o dia da noite (sistema de ventilação inteligente);

iii.

ao recurso a energias renováveis, em particular, coletores solares
térmicos, painéis fotovoltaicos e biomassas;

Figura 4.14 – Importância do mapeamento das patologias/anomalias.
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4.3.3. Articulação com outras Especialidades
A conceção, o dimensionamento e a especificação da componente associada
ao desempenho térmico e à eficiência energética de um processo de reabilitação
tem uma forte interação com diversas especialidades (Figura 4.15), a saber:
1.

Arquitetura – As soluções térmicas e energéticas definidas para a
envolvente e sistemas têm de ser compatibilizadas, por um lado com os
desenhos gerais e de pormenor de arquitetura e, por outro, com o
caderno de encargos e mapas de trabalhos e quantidades, dado que a
térmica é, sobretudo, um estudo quantificado e não um subprojeto
clássico. Na fase de diagnóstico/estudo preliminar têm de ser
compatibilizadas as soluções quer do ponto de vista geométrico, quer
arquitetónico e, na fase de projeto, a integração do dimensionamento,
especificação e pormenorização.

2.

AVAC – Os sistemas de climatização e ventilação condicionam os
consumos de energia e a sua conceção tem de atender à otimização do
desempenho passivo do edifício. Exige-se ainda que a ventilação seja
inteligente do ponto de vista higrotérmico, baseada no princípio da
ventilação geral e permanente (caudal variável e programável).
Também a integração de energias renováveis e o seu dimensionamento
exigem articulação.

3.

Instalações elétricas – Trata-se de uma área de menor contacto. No
entanto, os consumos dos equipamentos e a integração dos painéis
fotovoltaicos pressupõe coordenação.

4.

Instalações de abastecimento de água – O consumo de energia e a
produção de águas quentes sanitárias têm de ter uma visão
integradora.

A resolução dos pontos de conflito faz parte da atividade de engenheiros
e arquitetos, pelo que não constitui um problema. A grande questão que se coloca,
e que é preocupante, é a inexistência de metodologias de integração das várias
especialidades, desde o diagnóstico à conclusão do projeto. Muitas vezes, a prática
profissional não constitui mais do que um exercício de verificação e ajuste da
térmica face à arquitetura, e não um trabalho de conceção, dimensionamento
e especificação conjunto.

4.3.4. Conceção da Intervenção
Na conceção da melhor solução para a intervenção em cada elemento
construtivo é imprescindível definir valores de vários parâmetros térmicos
(coeficiente de transmissão térmica, fator solar, etc.) que conduzam
à quantificação dos custos associados ao investimento, bem como à poupança de
energia e custos de manutenção visando obter o custo ótimo (Figura 4.16 e 4.17).
A quantificação do período de retorno do investimento depende, sobretudo, da
estratégia de aquecimento. Análises simplistas são possíveis nos casos em que o
aquecimento é contínuo, mas são muito mais complexas quando estamos em
presença de edifícios com aquecimento intermitente, isto é, algumas horas de
aquecimento por dia. No entanto, independentemente da análise técnica
e económica deve ter-se em atenção a melhoria das condições de conforto e de
saúde dos ocupantes.

Figura 4.16 – Conceção da envolvente face às perdas de calor.

Figura 4.15 – Integração do isolamento, ventilação e restantes instalações na
cobertura.
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Figura 4.17 – Conceção da envolvente face aos ganhos de calor de inverno e de
verão.
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Considerando os diferentes elementos construtivos da envolvente e os
caudais do sistema de ventilação é possível quantificar, para a estação
de aquecimento, a energia final necessária para compensar as perdas de calor,
nomeadamente: pela envolvente exterior (paredes exteriores, coberturas,
pavimentos e vãos envidraçados), pela envolvente interior e pela ventilação,
considerando os ganhos solares. Refira-se que no verão o isolamento tem uma
importância menor, mas também é necessário, podendo os pára-sol ter um efeito
similar ao isolamento térmico.
Os princípios que devem nortear a conceção da intervenção na envolvente
são explicitados de seguida para: Paredes Exteriores, Coberturas, Pavimentos,
Vãos Envidraçados, Ventilação, Ganhos Solares de Inverno, Inércia Térmica
e Proteções Solares.
Paredes Exteriores
O reforço do isolamento térmico das paredes exteriores, que conduza a uma
melhoria do desempenho energético do edifício, com diminuição dos custos de
exploração, e à melhoria do conforto pode ser concretizado recorrendo a duas
grandes opções, caracterizadas pela posição relativa do isolamento térmico:
•

Aplicação de isolamento térmico pelo exterior da parede existente;

•

Aplicação de isolamento térmico pelo interior da parede existente.

O isolamento da envolvente vertical opaca deve atender aos seguintes
princípios da física das construções:
i.

Quando se visa conservar energia, pelo facto do aquecimento ser
contínuo, recomendam-se mais elevadas espessuras de isolamento
térmico. Pelo contrário, quando o aquecimento é intermitente (2 a 3
horas por dia) a partir de espessuras de 5 cm de isolamento térmico o
seu efeito é irrelevante para o conforto. Os riscos higrotérmicos
inerentes a condensações superficiais ficam também assegurados com
esta espessura;

ii.

Elevadas espessuras só se justificam se o isolamento é aplicado de
forma contínua, o que é impossível em muitos dos edifícios a reabilitar,
sem os alterar profundamente do ponto de vista arquitetónico;

iii.

Em paredes de muito elevada espessura os cálculos em regime
permanente não traduzem o seu comportamento, pelo que o
coeficiente de transmissão térmica - U tem uma relevância relativa.
A inercia é nesse caso fundamental no desempenho da parede;

iv.

Soluções de isolamento térmico pelo exterior são desejáveis mas
impossíveis em muitos edifícios por razões arquitetónicas e ou
patrimoniais (Figura 4.19).

Cada opção pode ser materializada recorrendo a diversas soluções
construtivas, das quais se salientam quatro soluções ilustradas na Figura 4.18.

PE.S1

PE.S2

PE.S3

PE.S4

• PE.S1 – Aplicação de isolamento térmico pelo exterior com revestimento aplicado sobre o
isolante (ETICS) – (+++)
• PE.S2 – Aplicação de isolamento térmico pelo exterior com revestimento independente e
espaço de ar ventilado (fachada ventilada) – (+++)
• PE.S3 – Aplicação de isolamento térmico pelo interior com revestimento leve (gesso
cartonado, madeira, derivados de madeira, etc.) – (+)
• PE.S4 – Aplicação de isolamento térmico pelo interior associado a uma forra pesada
(alvenaria de tijolo, elemento prefabricado de betão, etc.) – (++)
Adequabilidade Energética: +++ Muito adequado | ++ Adequado | + Aceitável

Figura 4.18 – Soluções de reabilitação energética de paredes.

Figura 4.19 – Isolamento térmico pelo exterior não é possível em muitos edifícios
por razões arquitetónicas e ou patrimoniais.
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Coberturas

Pavimentos

As coberturas dos edifícios existentes podem classificar-se em três tipos:

Os pavimentos relevantes do ponto de vista térmico são os que separam o
espaço interior aquecido do espaço exterior. Considerou-se suficiente classificar
as soluções construtivas em apenas duas categorias:

•

coberturas inclinadas com desvão fortemente ventilado;

•

coberturas inclinadas sobre espaço útil;

•

Pavimentos leves;

•

coberturas horizontais.

•

Pavimentos pesados.

As soluções de isolamento encontram-se evidenciadas na Figura 4.20.

C.S1

C.S2

A dificuldade em colocar o isolamento é função do estado de conservação e
da necessidade de intervenção, ilustrando-se nos esquemas da Figura 4.21 essas
dificuldades, particularmente em pavimento em madeira.

C.S3
PAV.S1

PAV.S2

PAV.S3

• PAV.S1 – Aplicação de isolamento térmico sobre a laje de pavimento – (++)
• C.S1 – Aplicação de isolamento térmico sobre a laje de esteira (esteiras maciças, aligeiradas
em betão ou leves em madeira) – (+++)
• C.S2 – Aplicação de isolamento térmico nas vertentes sobre a estrutura resistente (esteiras
maciças, aligeiradas em betão ou leves em madeira) – (+++)
• C.S3 – Aplicação de isolamento térmico na cobertura horizontal (maciças ou aligeiradas em
betão) – (+++)

• PAV.S2 – Aplicação de isolamento térmico sob laje de pavimento – (+++)
• PAV.S3 – Aplicação de isolamento térmico na camada intermédia de pavimento em madeira
– (+++)
Adequabilidade Energética: +++ Muito adequado | ++ Adequado | + Aceitável

Figura 4.21 – Soluções de reabilitação energética de pavimentos exteriores.

Adequabilidade Energética: +++ Muito adequado | ++ Adequado | + Aceitável

Figura 4.20 – Soluções de reabilitação energética de coberturas.

Na generalidade, as coberturas dos edifícios antigos não apresentam
isolamento térmico e são inclinadas. Segundo os censos de 2011, cerca de 33%
dos edifícios necessitavam de reparação das coberturas. O isolamento térmico de
uma cobertura condiciona fortemente o conforto e a eficiência energética
do edifício, pelo que deve ser maximizado. O isolamento térmico deve ser
colocado sobre a esteira, no caso de coberturas inclinadas não acessíveis, aplicado
de forma contínua, e apresentar características mecânicas compatíveis com as
operações de manutenção ou acessibilidade pontual.
Sempre que o desvão não é acessível a sua ventilação é decisiva, no verão,
para assegurar o melhor desempenho utilizando a cobertura inclinada como
pára-sol e, no inverno, para estabelecer o equilíbrio da humidade relativa criando
condições higrotérmicas para assegurar a durabilidade das estruturas de madeira.
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Quando os pavimentos têm massa deve sempre colocar-se o isolamento pelo
exterior, de forma a contribuir para maximizar a inércia. Por outro lado, quando os
pavimentos são leves a posição do isolamento térmico não é relevante.
Embora a regulamentação não distinga as exigências das coberturas face aos
pavimentos (exceto no Decreto-Lei n.º 95/2019), tendo em atenção o sentido
dos fluxos e as trocas radiativas e convectivas, é aceitável reduzir o nível dos
coeficientes de transmissão térmica dos pavimentos face ao das coberturas.
Vãos Envidraçados
Os vãos envidraçados dos edifícios existentes podem classificar-se nos três
tipos seguintes:
•

Caixilharia de madeira (sem proteção, com proteção interior ou com
proteção exterior);
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•

•

Caixilharia metálica (sem proteção, com proteção interior ou com
proteção exterior);

VE.S1

VE.S2

VE.S3

Caixilharia de plástico (sem proteção, com proteção interior ou com
proteção exterior).

A reabilitação de caixilharias reveste-se de uma grande importância para o
conforto, pois tem de se minimizar as perdas de calor e, simultaneamente,
maximizar os ganhos solares no período de inverno. No verão, deve garantir-se
o sombreamento (proteção solar – Figura 4.22) e há vantagens em ter vidros com
elevada transmissão térmica para permitir o arrefecimento noturno. Estas
exigências da física das construções não são compatíveis, pelo que cabe
ao projetista definir a melhor solução que pode ser diferenciada em
função da orientação, clima, relação área de vão face à área de compartimento
servido, etc.

•

VE.S1 – Vidro duplo mantendo a caixilharia (Não recomendável) – (++)

• VE.S2 – Dupla caixilharia – (+++)
• VE.S3 – Nova caixilharia com vidro de baixa emissividade – (+++)
Adequabilidade Energética: +++ Muito adequado | ++ Adequado | + Aceitável

Figura 4.23 – Soluções de reabilitação energética de vãos envidraçados – Inverno.

Um dos requisitos mínimos regulamentares é o fator solar que depende da
zona climática em que se localiza o edifício e da sua inércia térmica, traduzida pela
massa superficial útil por m2 de área útil de pavimento. Proteções pelo exterior
conduzem a baixos valores do fator solar (ausência de proteção pode significar
incumprimento dos mínimos regulamentares) e proteções pelo interior, excluindo
portadas em que o espaço de ar entre o vão e a portada está confinado e não há
trocas convectivas para o interior, não são recomendáveis.
Na Figura 4.24, para as três estratégias definidas para o inverno,
apresentam-se possíveis soluções de proteção solar e respetiva avaliação de
desempenho para o verão.
Refira-se que soluções em que se mantêm as antigas portadas de madeira
são aceitáveis para o verão, qualquer que seja o tipo de vidro.
Figura 4.22 – As proteções solares dos vãos envidraçados são indispensáveis,
preferencialmente pelo exterior.

A Figura 4.23 ilustra três estratégias de reabilitação de vãos envidraçados,
listando-se de seguida os problemas mais relevantes a considerar:
i.

Colocação de vidro duplo – Pela sua espessura e massa são dificilmente
compatíveis com a manutenção das caixilharias de madeira existentes;

ii.

A dupla caixilharia – Dificulta a manobrabilidade e ventilação;

iii.

Nova caixilharia com vidro duplo de baixa emissividade – Necessidade
de assegurar a admissão de ar aos quartos e salas.

Ventilação
Até aos anos 60 a ventilação era predominantemente natural, realizada
através da permeabilidade da caixilharia, da caixa de estore e da extração natural
nas cozinhas e instalações sanitárias. O número de renovações horárias
era bastante elevado nos dias em que a velocidade do vento era maior.
Progressivamente foi-se generalizando a aplicação do “exaustor” sobre o
fogão em substituição da captação de fumos tradicional. O “exaustor”
tem um funcionamento intermitente, sendo o caudal próximo de zero
quando não está em funcionamento. Nas instalações sanitárias a extração
natural continua a ser frequentemente utilizada, embora com caudais
reduzidos quando não há diferencial de temperatura entre o interior e
o exterior.
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VE.S4

VE.S5

VE.S6

Diferentes países sugerem diferentes taxas de renovação do ar interior dos
edifícios de habitação, exigindo o REH o valor mínimo de 0,4 renovações por hora
(Rph) para quantificação das perdas térmicas de inverno. Estes valores são muito
reduzidos dado que o clima no nosso País é favorável, sendo a temperatura média
do mês mais frio da ordem dos 10°C na faixa litoral mais populosa.
A ventilação deve ser geral e permanente, sendo necessário assegurar
a admissão de ar aos quartos e salas (através de aberturas autorreguláveis
– Figura 4.25) e a extração de ar permanente em cozinhas e instalações sanitárias
(Figura 4.26), bem como a passagem de ar entre compartimentos.

VE.S7

VE.S8

VE.S9
VENT.S1

VE.S10

VE.S11

VENT.S2

VENT.S3

VENT.S4

VE.S12

Figura 4.25 – A admissão de ar aos quartos e salas é imprescindível.
• VE.S4 – Vidro duplo mantendo a caixilharia com proteção solar exterior – (+++)
• VE.S5 – Vidro duplo mantendo a caixilharia com proteção solar interior – (+)
• VE.S6 – Vidro duplo mantendo a caixilharia com baixa emissividade – (+)
• VE.S7 – Dupla caixilharia com proteção solar exterior – (+++)
• VE.S8 – Dupla caixilharia com proteção solar interior – (++)
• VE.S9 – Dupla caixilharia sem proteção – (+)
• VE.S10 – Nova caixilharia com vidro duplo e proteção solar exterior – (+++)
• VE.S11 – Nova caixilharia com vidro duplo e proteção solar interior – (+)
• VE.S12 – Nova caixilharia com vidro duplo sem proteção – (+)
Adequabilidade Energética: +++ Muito adequado | ++ Adequado | + Aceitável

Figura 4.24 – Soluções de reabilitação energética de vãos envidraçados – Verão.

As renovações de ar têm um peso importante nas necessidades de
aquecimento dos edifícios, podendo ser responsáveis por 30% a 50% do total das
necessidades energéticas na estação de aquecimento (admitindo que o
aquecimento é contínuo), o que leva os projetistas à necessidade de minimizar os
caudais, para minimizar os consumos energéticos e obter a melhor classe
energética. Por outro lado, há a necessidade de assegurar caudais mínimos que
garantam a qualidade do ar interior e diminuam o risco de aparecimento de
condensações.
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Figura 4.26 – As extrações têm de ser compatibilizadas com as coberturas.
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Ganhos Solares de Inverno
Os ganhos solares contribuem para a melhoria do conforto de inverno e
redução do consumo de energia de aquecimento, de uma forma tanto mais eficaz
quanto maior for a inércia térmica. Recomenda-se que os vãos orientados ao
quadrante sul sejam utilizados para a captação de energia solar, sempre
complementados por dispositivos de sombreamento que possam ser ativados no
verão. Os vãos orientados aos quadrantes nascente e poente, embora sejam
interessantes para o inverno, são de mais difícil sombreamento no verão
(Figura 4.27).

Os edifícios antigos com pavimento em madeira são geralmente de inércia
térmica média, enquanto que edifícios cujos pavimentos são em betão têm
inércia forte.
Sempre que executamos novos elementos construtivos estes devem possuir
uma massa elevada e revestimentos com reduzida resistência térmica. As soluções
de isolamento térmico pelo interior são incompatíveis com uma estratégia de
maximização da inércia térmica.

Figura 4.28 – O efeito da forte inércia térmica é atenuar e desfasar os picos máximos
e mínimos da temperatura interior.

Proteções Solares – Fator solar de verão
Nenhum vão envidraçado exterior deve apresentar um fator solar
correspondente ao vão envidraçado com o(s) respetivo(s) dispositivo(s)
de proteção 100% ativo(s) – que exceda os valores recomendados no
Quadro 4.6.

4.3.5. Cálculo
Fotografia: José Gigante

Figura 4.27 – Otimizar os ganhos solares de inverno pelos envidraçados.

Inércia Térmica
A inércia térmica é a capacidade que os edifícios, no seu conjunto,
apresentam para atenuar e desfasar os picos da temperatura máxima e mínima no
interior face à temperatura exterior (Figura 4.28). Nos edifícios de habitação deve
maximizar-se a inércia que se consegue através da massa superficial útil dos
elementos de construção superior a 150 kg/m2, desde que os revestimentos não
apresentem uma resistência térmica superior a 0,15 m2.ºC/W. Na reabilitação,
muitas vezes, opta-se pela colocação de isolamento térmico pelo interior e
revestimentos leves pré-fabricados, cuja contribuição para a inércia térmica é nula,
pois eliminam o efeito benéfico das paredes de alvenaria de elevada massa.

A estrutura regulamentar atual exige, no âmbito do SCE, a certificação
energética das frações habitacionais e a quantificação do consumo nominal de
energia primária para aquecimento, arrefecimento e produção de água quente
sanitária, com base na metodologia do REH.
Como a metodologia do REH faz uma abordagem em regime permanente
preconiza-se a simulação em regime dinâmico, usando modelos térmicos ou
higrotérmicos, com base horária, para efetuar estudos de sensibilidade, que
permitam otimizar as várias soluções e as consequências no desempenho global
da fração ou do edifício, nomeadamente: coeficientes de transmissão térmica de
paredes, coberturas, pavimentos e vãos envidraçados; ganhos solares; caudais
de ventilação; inércia térmica; fatores solares; sistemas de produção de água
quente; energias renováveis; sistemas de aquecimento e arrefecimento e
utilização de biomassa.
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4.3.6. Pormenorização

1 - Telha cerâmica

O sucesso do projeto de reabilitação de edifícios existentes passa pela
pormenorização construtiva, quer em zona corrente, quer dos pontos singulares
(desenhos de pormenor), a uma escala conveniente. Deve, por isso, o projetista
identificar nos cortes e em planta os diferentes pormenores (Figura 4.29). Por
outro lado, as condições técnicas especiais devem ser ilustradas com desenhos
esquemáticos ou desenhos disponíveis na bibliografia. Os materiais devem ser
identificados por um número e referidos em todas as camadas dos diversos
desenhos de pormenor.

2 - Espaço de ar ventilado
3 - Contra-ripa
4 - Ripa
5 - Membrana flexível permeável ao vapor
6 - Forro em madeira
7 - Vara
8 - Madre
9 - Asna
10 - Estrutura de suporte
11 - Isolamento térmico
12 - Barreira pára-vapor (eventual)
13 - Esteira leve

Figura 4.30 – Cobertura Inclinada com desvão não útil (revestimento em telha
cerâmica) | C1.
Fotografia: Nuno Valentim

Figura 4.29 – Identificação dos pormenores em zona corrente e pontos singulares
com relevância para o estudo de desempenho térmico.

1 - Telha cerâmica
2 - Espaço de ar ventilado
3 - Ripa

A título de exemplo, para edifícios antigos, apresentam-se nas Figuras 4.30
a 4.37 pormenores, em zona corrente, identificados no quadro seguinte:

4 - Contra-ripa
5 - Membrana flexível permeável ao vapor
6 - Forro em madeira
7 - Vara

Soluções-tipo de reabilitação em zona corrente.

8 - Isolamento térmico
9 - Madre

Ref.ª

Elemento

Descrição

10 - Barreira pára-vapor
11 - Revestimento de teto
12 - Asna

Cobertura inclinada com desvão não útil (revestimento em telha
cerâmica)

C1

C2

Cobertura

Figura 4.31 – Cobertura Inclinada com desvão útil (revestimento em telha cerâmica)
| C2.

Cobertura inclinada com desvão útil (revestimento em telha
cerâmica)
1 - Betonilha armada esquartelada

C3

Cobertura em terraço (estrutura resistente em madeira)

P1

Parede exterior em alvenaria de pedra à vista

P2

Parede

P3

Parede exterior em alvenaria de pedra rebocada
Parede exterior em pedra – fachada ventilada

2 - Isolamento térmico
3 - Camada de forma
4 - Elemento rígido de suporte (pré-laje)
5 - Viga
6 - Estrutura de suporte do revestimento de
teto
7 - Ladrilho cerâmico
8 - Geotêxtil
9 - Filme de polietileno
10 - Impermeabilização

V1

Janela

Vão envidraçado exterior – janela

Pav1

Pavimento

Pavimento térreo

11 - Fasquio
12 - Argamassa
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Figura 4.32 – Cobertura em Terraço (estrutura resistente em madeira) | C3.
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1 - Parede em alvenaria de pedra

1 - Caixilharia existente

2 - Espaço de ar

2 - Portada existente

3 - Isolamento térmico

3 - Caixilharia nova

4 - Placas de gesso cartonado

Figura 4.33 – Parede Exterior em alvenaria de pedra à vista | P1.

Figura 4.36 – Vão envidraçado exterior – janela | V1.

1 - Reboco

1 - Lajeado de granito/placas de pedra

2 - Emboço

2 - Betonilha armada

3 - Chapisco

3 - Filme de polietileno

4 - Encasque

4 - Isolamento térmico (eventual)

5 - Alvenaria em pedra

5 - Impermeabilização/Barreira pára-vapor

6 - Espaço de ar

6 - Regularização

7 - Isolamento térmico

7 - Caixa de brita

8 - Placas de gesso cartonado

8 - Terreno
9 - Camada de areia
10 - Geotêxtil

Figura 4.34 – Parede Exterior em alvenaria de pedra rebocada | P2.

REVESTIMENTO EM PLACAS DE PEDRA

1 - Revestimento interior
2 - Parede em alvenaria de pedra
3 - Emulsão betuminosa espessa
4 - Isolamento térmico
5 - Rumo vertical
6 - Espaço de ar ventilado
7 - Perfil horizontal
8 - Painel de zinco

REVESTIMENTO COM LAJEADO DE GRANITO

Figura 4.35 – Parede Exterior em pedra rebocada - fachada ventilada | P3.

Figura 4.37 – Pavimento Térreo | Pav1.
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4.4. A Intervenção
Uma correta operação de reabilitação inicia-se na inspeção e diagnóstico e
termina com a conclusão da obra. O processo de construção e o seu controlo de
qualidade são cruciais para o sucesso e durabilidade da intervenção. Cabe à
fiscalização uma intervenção pró-ativa de controlo de execução para assegurar
a qualidade da envolvente e dos sistemas associados ao desempenho térmico do
edifício.
Refira-se, a título de exemplo, alguns aspetos da intervenção aos quais a
equipa de fiscalização deverá prestar especial atenção durante a obra:
i.

Avaliação da condutibilidade térmica (λ) dos materiais e coeficiente de
transmissão térmica (U) dos componentes aplicados;

ii.

Verificação do desempenho térmico, transmissão luminosa e fator solar
dos vidros, evidenciado por etiqueta do fabricante;

iii.

Assegurar a continuidade do isolamento térmico, de forma a minimizar
o efeito das pontes térmicas;

iv.

Garantir que a admissão de ar e extração de ar será assegurada de
acordo com a especificação do projeto;

v.

Testar todos os equipamentos na área da térmica e assegurar a
disponibilidade para os utilizadores de um manual de utilização
e manutenção desses equipamentos, nomeadamente: ventiladores,
coletores solares, painéis fotovoltaicos, recuperador de calor e
dispositivos elétricos de acionamento das proteções solares, entre
outros.

iii.

As saídas de ar das instalações sanitárias não podem ser obstruídas,
bem como as grelhas de admissão de ar aos quartos e sala;

iv.

No verão a ventilação noturna é sempre conveniente para melhorar o
conforto de edifícios sem sistemas de arrefecimento. Pelo contrário,
deve reduzir-se a ventilação dos espaços, quando não ocupados
durante o dia;

v.

Abrir as janelas no inverno para ventilar as casas de banho é negativo
no que se refere aos riscos de condensação. A extração de ar
e humidade nesses compartimentos tem de ser garantida por sistemas
de ventilação permanente, sendo o ar admitido do interior da fração;

vi.

Não se pode secar roupa dentro da habitação. A lavandaria deve ser
um espaço quase exterior, pelo que a porta que a delimita com o resto
da habitação deve permanecer fechada;

vii.

A ventilação deve ser franca em dias em que a temperatura exterior
está compreendida entre 18 e 22ºC.

A manutenção dos edifícios reabilitados pressupõe um investimento
estimado em 1% do valor patrimonial, a partir do 5 ano após a conclusão da
reabilitação tendo por base os dados de múltiplos orçamentos de projetos de
reabilitação elaborados pelos autores. Recomenda-se que de 5 em 5 anos seja
efetuada uma inspeção técnica do edifício visando caracterizar as ações
a desenvolver no quinquénio seguinte. A manutenção do sistema de drenagem de
águas pluviais deve ser anual, bem como a verificação e medição de caudais do
sistema de ventilação natural e/ou mecânico.
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5.1. Introdução
A Qualidade do Ar Interior (QAI) é definida no Glossário da International
Society for Indoor Air & Climate (ISIAQ) como “Um indicador dos tipos

e quantidades de poluentes no ar interior que podem causar desconforto ou risco
de efeitos adversos na saúde humana e animal ou danos na vegetação”. Para a sua
quantificação recorre-se normalmente ao valor da concentração média de um ou
mais poluentes durante um dado período de exposição, por exemplo ao longo de
um intervalo de 8 horas, correspondente ao tempo habitual de ocupação de um
edifício durante uma jornada laboral. No caso de poluentes que são intoxicantes,
relativamente aos quais um curto período de exposição a concentrações acima
de um dado valor limite pode ser fatal, não basta fazer a quantificação a partir do
valor da média temporal da concentração, mas tem que se usar também o valor
máximo dessa concentração em intervalos de tempo de referência com durações
mais curtas.
As estratégias possíveis de atuação para garantir uma boa QAI no interior
dos edifícios são: (1) a remoção/diminuição de fontes poluentes, (2) a extração
localizada, (3) a limpeza/filtragem do ar e (4) a diluição dos poluentes em ar novo.
A primeira destas estratégias implica, por exemplo, a utilização de materiais de
construção, de revestimentos e de mobiliário com baixas taxas de emissão de
contaminantes, enquanto a segunda se aplica a locais com fontes poluentes
localizadas onde se sabe à partida que haverá taxas de emissão elevadas (por
exemplo, na zona do fogão numa cozinha). A filtragem e a limpeza do ar
justificam-se, por um lado, quando o ar novo exterior apresenta, à partida,
concentrações de poluentes acima do que é recomendado, e, por outro lado,
se no ambiente interior há múltiplas fontes poluentes de localização não conhecida
ou não previsível e, se para o poluente em causa, existem equipamentos de
remoção com boa eficiência. Esta última circunstância, correspondente
à existência de fontes de emissão dispersas e imprevisíveis quanto à sua
localização, é também tratável através da diluição dos poluentes com ar novo,
correspondendo àquilo que normalmente se designa por ventilação. Esta
é definida como um processo em que se fornece ou se remove ar de um dado
espaço para controlar a qualidade do ar e o ambiente térmico. A ventilação é
necessária para fornecer o oxigénio para o metabolismo humano e para diluir as
concentrações dos gases bioefluentes e de outros poluentes químicos, físicos ou
biológicos que possam ser emitidos ou admitidos no interior dos edifícios.
Para além do que se passa no processo de ventilação intencional, o ar entra
também no espaço interior de um edifício, de uma forma não controlada, através
de frestas e frinchas existentes na envolvente, sendo este processo denominado
de “Infiltração”. A taxa de infiltração de ar depende da porosidade da envolvente
do edifício e da magnitude das grandezas responsáveis pela indução do processo,
isto é, o vento e as diferenças de temperatura entre o interior e o exterior.

A definição dos requisitos de ventilação para espaços interiores com
ocupação humana é um problema delicado que envolve encontrar um ponto de
equilíbrio entre vários fatores, como a QAI, o conforto térmico e acústico,
o consumo de energia e os custos de construção, instalação e exploração do
edifício e dos seus sistemas. Taxas de ventilação mais altas asseguram uma melhor
QAI, mas podem significar um aumento no consumo de energia, devido
à necessidade de deslocar e de condicionar, em termos de temperatura
e humidade, maiores volumes de ar. Está provado que alguns indicadores

económicos relacionados com a produtividade e o absentismo por doença dos
ocupantes dos edifícios (P. Wargocki et al. 2006) estão claramente dependentes
da qualidade ambiental interior, pelo que, quer na fase de projeto, quer na fase de
exploração dos sistemas, deve haver um cuidado especial em manter
as concentrações de poluentes abaixo dos limites de referência legalmente
fixados. Normalmente estes limites são estabelecidos atendendo a critérios
de segurança, saúde e conforto dos ocupantes, havendo o cuidado de que os
mesmos correspondam, à luz do estado da arte do conhecimento científico na
altura da sua fixação, ao tal ponto de equilíbrio entre os custos e os benefícios de
uma qualidade ambiental interior adequada. Os consumos dos edifícios
representam, nos países mais desenvolvidos, cerca de 40% do consumo total de
energia, repartindo-se os consumos restantes, de forma mais ou menos equitativa,
entre os transportes e a soma da indústria e da agricultura. Nos edifícios, a maior
fatia dos consumos está relacionada com os sistemas de aquecimento e
arrefecimento, representando normalmente mais de 60% dos consumos totais.
Com a tendência existente para os edifícios serem melhor isolados
termicamente, o peso percentual da ventilação no consumo total de energia tem
tendência para subir. Uma vez que a potência necessária para movimentar o ar
varia com o cubo dos caudais é fundamental encontrar um ponto de equilíbrio
entre os custos e os benefícios da ventilação, não consumindo demasiada energia
e não prejudicando a qualidade do ar, de modo a proporcionar condições de
bem-estar aos ocupantes.

5.2. O Quadro Regulamentar Atual
Em Portugal, o regime jurídico da qualidade do ar interior nos
edifícios é estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de agosto e demais
legislação complementar e subsequente (Decreto-Lei n.º 68A/2015,
Decreto-Lei n.º 194/2015, Decreto-Lei n.º 251/2015, Decreto-Lei n.º 28/2016,
Decreto-Lei n.º 52/2018 e Decreto-Lei n.º 95/2019)
e pela
Portaria n.º 349B / 2013 de 29 de novembro, especificamente para edificações
habitacionais e a Portaria n.º 353-A / 2013 de 4 de dezembro e Lei n.º 52/2018
de 20 de agosto para edificações de comércio e serviços.
No caso de edifícios habitacionais, onde as cargas poluentes expectáveis são,
em princípio, menores do que nos edifícios de serviços, quer devido ao tipo de
atividades, quer porque as taxas de ocupação por unidade de superfície e por
unidades de volume são mais baixas, o Regulamento de Desempenho Energético
dos Edifícios de Habitação (REH) – Requisitos de conceção para edifícios novos e
intervenções, publicado como anexo na Portaria n.º 349B/2013, define que a taxa
mínima de renovação de ar deve ser igual ou superior a 0.4 renovações por hora.
A taxa de renovação λ (h-1) corresponde à relação entre o caudal de ar novo
Q (m3 . h-1) e o volume V (m3) do compartimento em causa:

λ =Q/V

Para novas construções e reabilitação de edifícios de comércio de serviços,
o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços
(RECS) – Requisitos de Ventilação e Qualidade do Ar, publicado como Anexo da
Portaria n.º 353-A/2013, estabelece os limiares de proteção para as
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concentrações de um conjunto de poluentes no ar interior, nomeadamente
partículas em suspensão (PM10 e PM2.5), compostos orgânicos voláteis totais
(COV), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), formaldeído (CH2O),
radão, bactérias e fungos (ver Quadro 5.1). Há ainda limites fixados para
concentração máxima de Legionella (Ver Quadro 5.2) em reservatórios de água
a partir dos quais haja a possibilidade de formação de gotas de água que possam
ser inaladas no processo de respiração (por exemplo, tabuleiros de condensados
em unidades de tratamento de ar, torres de arrefecimento e depósitos do sistema
de águas quentes sanitárias).
Quadro 5.1 – Valores dos limiares de proteção para poluentes físico-químicos no RECS.
Poluentes

Unidade

Limiar de
Proteção

Margem de
Tolerância (%)

Partículas em suspensão (fração PM10)

[µg/m3]

50

100

Partículas em suspensão (fração PM2,5)

[µg/m3]

25

100

Compostos Orgânicos Voláteis Totais
(COVs)

[µg/m3]

600

100

[mg/m3]

10

-

[ppmv]

9

-

Monóxido de Carbono (CO)

Formaldeído (CH2O)

Dióxido de Carbono (CO2)
Radão

3

[mg/m ]

100

-

[ppmv]

0,08

-

[mg/m3]

2250

[ppmv]

1250

[Bq/m3]

400

As auditorias periódicas da qualidade do ar interior previstas na legislação
anterior (RSECE 2006) foram eliminadas do âmbito do sistema de certificação
energética de edifícios, embora persista a necessidade de controlar as fontes
de poluição. A responsabilidade de inspecionar o cumprimento dos limites
de proteção foi atribuída à Inspeção Geral de Agricultura, Mar, Meio
Ambiente e Ordenamento do Território (IGAMAOT) e está previsto na
Portaria n.º 353-A / 2013, de 4 de dezembro, que esta inspeção deve ser feita de
acordo com a metodologia estabelecida pelas autoridades competentes
nos domínios do ambiente e da saúde. Foi publicado em fevereiro de 2015 no site
da Agência Portuguesa do Ambiente o documento "metodologia para avaliação da
qualidade do ar interior em edifícios não residenciais" que corresponde, na sua
maior parte, à transcrição de partes da Nota Técnica NT-SCE-02, anteriormente
usada no âmbito do RSECE 2016.
O RECS estabelece também que é necessário o cumprimento de
caudais mínimos de ar novo para, em condições normais, garantir a diluição
dos contaminantes até valores de concentrações inferiores aos respetivos limiares
de proteção. Para o cálculo dos requisitos de caudal de ar novo necessário
para ter em conta a carga poluente devida aos ocupantes, são propostos
dois métodos, ambos baseados nas concentrações, no interior do espaço em
causa, de dióxido de carbono, dada o facto de este gás ser o bioefluente mais
abundante e de a sua evolução ter uma elevada correlação com as taxas de
ocupação:
•

O Método Analítico, em que o critério a verificar é que a concentração
média de dióxido de carbono, durante o período de ocupação,
no interior do compartimento em análise, não exceda o valor prescrito
para o limiar de proteção definido para aquele gás (2500 mg/m3 ou
1250 ppm). Para calcular o valor médio da concentração de CO2, tem
que ser efetuada uma simulação numérica da evolução temporal
do poluente dentro do compartimento, tendo em conta o número
de ocupantes, a sua taxa de atividade metabólica, a sua corpulência,
a evolução horária das percentagens de ocupação do compartimento,
o caudal de ar novo e a concentração do CO2 no ar exterior;

•

O Método Prescritivo, em que o critério é que a concentração de
equilíbrio de CO2 não exceda o valor prescrito para o limiar de proteção
(2500 mg/m3 ou 1250 ppm). Os valores prescritos no RECS resultaram
da aplicação da expressão:

30
-

Quadro 5.2 – Condições de referência para poluentes microbiológicos.
Poluentes

Matriz

Unidade

Condições de referência

Bactérias

Ar

[UFC/m3]

Concentração no ar interior < (Concentração no
ar exterior + 350)

Legionella
spp

Água

[UFC/l]

Concentração < 100, exceto em tanques de
torres de arrefecimento (Concentração < 1000)

Fungos

Ar

[UFC/m3]

Concentração no ar interior < Concentração no
ar exterior

Nas situações em que ocorrem excedências relativamente ao limiar de
proteção dos COVs e das condições de referência estabelecidas para as bactérias
e fungos, estão previstas no RECS análises mais detalhadas para uma melhor
identificação das fontes. Relativamente ao monóxido de carbono, dada a sua
elevada perigosidade, são fixados valores de concentração máxima admissível em
função da duração da exposição.
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em que:

𝑄𝑄 = 𝐺𝐺 ⁄(𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 )

Q, o caudal de ar novo (m3/h);
G, geração de poluente no interior do compartimento (mg/h);
Cequi, a concentração de equilíbrio do poluente no ar interior (mg/m3);
Cext, a concentração do poluente no ar exterior (mg/m3).

5. Ventilação e Qualidade do Ar Interior
A análise da Figura 5.1, em que se representa uma evolução temporal da
concentração de CO2 numa sala em que há cinco períodos de ocupação,
intervalados com períodos curtos em que os ocupantes saem do compartimento,
permite compreender a diferença entre os dois métodos e a necessidade de
efetuar uma simulação da totalidade do período de ocupação para calcular o valor
médio diário da concentração.

Cequi
Cmedia

Parâmetro
Caudal de Ar Novo ou
Taxa de Renovação de Ar

Condição

Método

Cequi < Limiar Proteção

Prescritivo

Cmedia < Limiar de Proteção

Analítico

média, correspondente ao percentil 50 (70 kg de peso e 1,70 m de altura, para a
qual a área de superfície exterior do corpo é 1,81 m2).
Quadro 5.3 – Caudal mínimo de ar novo determinado em função da carga poluente
devida à ocupação.

Tipo de
atividade

Taxa de
metabolismo
dos ocupantes
– M (met)

Exemplos de tipo de espaço

Caudal de ar novo
[m3/(hora.pessoal)]

Sono

0,8

Quartos, Dormitórios e
similares

16

Descanso

1,0

Salas de repouso, Salas de
espera, Salas de conferências,
Auditórios e similares,
Bibliotecas.

20

Escritórios, Gabinetes,
Secretarias, Salas de aula,
Cinemas, Salas de espetáculo,
Salas de Refeições, Lojas e
similares, Museus e galerias,
Salas de convívio, Salas de
atividade de estabelecimentos
de geriatria e similares.

24

Salas de jardim de infância e
pré-escolar e Salas de creche.

28

Sedentária

1,2

Figura 5.1 – Critérios dos Métodos Analítico e Prescritivo para o cálculo de caudais
de ar novo.

A aplicação dos dois métodos para a determinação dos caudais de ar novo
conduz a resultados diferentes, em que os valores são em regra ligeiramente mais
baixos, no caso do método analítico. As diferenças mais notórias ocorrem se
houver variações importantes da ocupação do espaço em análise ao longo do dia,
se as taxas de renovação de ar forem baixas (o que se verifica se os volumes dos
espaços forem elevados e os caudais de ar novo forem baixos) e se os ocupantes
do espaço tiverem uma corpulência média afastada da de um adulto no percentil
50. Nos casos da requalificação de edifícios de serviços para serem utilizados com
as funções a que se destina o presente guia, isto é, residências de estudantes, não
é expectável que haja diferenças notórias na aplicação dos dois métodos, dado
que as condições de projeto corresponderão a uma ocupação com um perfil
de utilização semelhante ao de uma fração residencial, por adultos jovens e em
que não se espera que as taxas de renovação de ar novo sejam muito baixas.
Assim, não é expectável que se escolha a opção mais trabalhosa, o método
analítico, para o cálculo na fase de projeto dos caudais de ar novo para cada espaço
do edifício.
De forma simplificada, os caudais de ar novo, por pessoa, sugeridos pelo
método prescritivo no RECS, para ter em conta a ocupação humana, podem ser
calculados a partir de expressão Q = 20 x M, em que M representa a taxa de
metabolismo dos ocupantes previstos para o espaço em causa, expressa na
unidade “met” definida na norma ISO 7730:2015. Os valores indicativos da taxa
de metabolismo, em função do tipo de atividade expectável para os ocupantes,
bem como os caudais de ar novo para cada uma dessas atividades, encontram-se
também definidos na Tabela I.04 da Portaria n.º 353-A que se transcreve com
a designação de Quadro 5.3. Os valores apresentados para os caudais de ar novo
foram calculados para a situação de um indivíduo adulto com uma corpulência

Moderada

1,75 (1,4 a 2,0)

Laboratórios, Ateliers, Salas
de desenho e Trabalhos
oficiais, Cafés, Bares, Salas de
jogos e similares.

35

Ligeiramente
Alta

2,5 (2,0 a 3,0)

Pistas de dança, Salas em
ginásios, Salas de ballet e
similares.

49

Alta

5,0 (3,0 a 9,0)

Salas de musculação, Salas em
ginásios e pavilhões
desportivos e similares

98

A Portaria n.º 353-A inclui no ponto 3 da secção 2.2.1 ainda uma indicação
sobre a metodologia a seguir no caso de espaços interiores em que se espera a
presença de pessoas com diferentes níveis de atividade. O cálculo será baseado
na média ponderada do nível de atividade metabólica Mmed, mas dificilmente essa
situação se colocará ao projetista de edifícios destinados a residências de
estudantes.
Há que ter em consideração também a necessidade de diluição da carga
poluente devida ao próprio edifício, nomeadamente as emissões a partir de
materiais de construção, dos revestimentos, pinturas, mobiliário, produtos de
limpeza e outros. Assim, deve ser calculado um valor de caudal de ar novo por
unidade de área interior do compartimento em causa, que é função do tipo
expectável de carga poluente devida ao edifício. Por uma questão de simplificação,
apresenta-se uma tabela ligeiramente modificada relativamente à Tabela I.05 da
Portaria, mas que mantém os critérios da regulamentação, em que se consideram
3 tipos de carga poluente.
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Quadro 5.4 – Caudal mínimo de ar novo em função de carga poluente devida ao edifício.
Características do Edifício

Caudal de ar novo
[m3/(h.m2)]

Predominância (>75% da área) de materiais de baixa
emissão poluente

2

Sem atividades que envolvam emissões de poluentes
específicos

3

Com atividades que envolvam emissões de poluentes
específicos

5

Na tabela I.01 da Portaria são indicados os valores da eficácia de remoção de
contaminantes a considerar, em função da configuração do sistema de distribuição
de ar no compartimento. Os valores oscilam entre um mínimo de 0,5, para os casos
em que há um maior risco de ocorrer um curto-circuito entre a insuflação e a
extração de ar, e 1,2 para as situações de ventilação por deslocamento, em que a
topologia do escoamento permite que as concentrações de poluentes na zona
ocupada sejam inferiores às concentrações médias no compartimento
(ver Figura 5.2).
Escoamento tipo Pistão

Escoamento de Mistura

Escoamento de Curto-Circuito

Escoamento de Deslocamento

Indicações mais precisas sobre a classificação dos materiais podem ser
consultadas no RECS.
Uma vez determinados os dois valores de caudal de ar novo para ter em
conta, respetivamente, a carga poluente devida aos ocupantes e a carga poluente
devida ao edifício, de acordo com o ponto 2 da secção 2.2 da Portaria n.º 353-A,
considera-se o maior dos dois, como o valor mínimo do caudal de ar novo que deve
ser garantido no espaço em análise. A justificação para esta opção assenta nos
factos de o caudal de ar novo que dilui a carga poluente devida aos ocupantes
diluir também a carga poluente devida ao edifício e de, normalmente, os poluentes
associados a cada um dos tipos de carga poluente serem diferentes. O facto de os
critérios usados nos países europeus, para os valores de referência das
concentrações de poluentes com origem nos ocupantes, derivarem de valores
que foram fixados a partir de estudos baseados na perceção subjetiva de visitantes
e não de ocupantes justifica também esta opção, porque, se se fizesse a soma dos
dois caudais, o valor final seria muito mais elevado do que o que é sugerido, por
exemplo, pela norma americana ASHRAE 62. Nesta norma é feita a soma dos
caudais, mas a parte relativa aos ocupantes é calculada para uma concentração de
referência de CO2 mais alta, correspondente ao critério de conforto para os
ocupantes do espaço.
O valor do caudal mínimo de ar novo a insuflar em cada compartimento deve
ainda ser corrigido, passando a designar-se QANf, tendo em conta a eficácia de
remoção de poluentes do sistema de ventilação, uma vez que a forma como, em
todo o volume do espaço, a diluição e/ou a remoção dos poluentes são mais ou
menos uniformemente efetuadas depende da topologia do escoamento
induzido.
QANf = QAN /

ε

v

em que:

QANf , o caudal de ar novo final corrigido (m3/h);
QAN , o caudal de ar novo (m3/h);

ε , a eficácia de remoção de contaminantes.
v
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Figura 5.2 – Sistemas de ventilação com diferentes eficácias de remoção de
contaminantes.

Há um conjunto de situações particulares, consideradas no RECS, para
espaços com condições especiais, quer pelo facto de a carga poluente ser mais
reduzida, quer por corresponderem a condições em que a taxa de emissão de
poluentes é mais elevada, para os quais são definidos requisitos diferentes dos
referidos anteriormente. Por exemplo, para as instalações sanitárias são
especificados caudais mínimos de extração de ar na Tabela I.06 da Portaria.

5.3. A Abordagem Preconizada
5.3.1. Avaliação do Existente
A profundidade da avaliação da situação existente no edifício, relativamente
à ventilação e à qualidade do ar, antes do processo de requalificação a que o
mesmo vai ser sujeito, pode ser muito diversa, pois o detalhe e o tipo de avaliações
a realizar serão função de fatores como:
•

a pré-existência de sistemas de ventilação mecânica e as intenções
relativamente à sua eventual manutenção ou substituição por sistemas
mais modernos e eficientes;

5. Ventilação e Qualidade do Ar Interior
•

a intenção de manter ou de alterar o tipo de utilização do edifício, o que
pode implicar situações diferentes relativamente aos requisitos em
termos de caudais de ar novo (por exemplo se houver uma mudança de
edifício residencial para edifício de serviços ou vice-versa);

mais simples, do decaimento da concentração. Uma alternativa económica e que
garante uma boa qualidade dos resultados obtidos é a utilização de medidor de
concentração de dióxido de carbono utilizando sensores não dispersivos
de radiação infravermelha.

•

a manutenção ou não das soluções existentes em termos de vãos
envidraçados, o que pode implicar um comportamento muito diverso
relativamente às taxas de infiltração de ar do edifício;

•

a utilização dos mesmos materiais de construção e de revestimento do
edifício ou a sua substituição, o que pode representar taxas de emissão
de poluentes alteradas ou não.

A evolução temporal da fase de decaimento da concentração de um gás
traçador num espaço uni-zona é modelada com uma equação exponencial em
ordem ao tempo, cujo expoente λ corresponde à taxa de renovação de ar, expressa
em unidades correspondentes ao inverso das unidades utilizadas para o eixo do
tempo:

De qualquer forma, será sempre importante começar por efetuar uma visita
deambulatória ao edifício existente, na qual se devem analisar e registar dados
sobre sistemas de ventilação eventualmente existentes, sobre o tipo de portas e
janelas e a sua classe de permeabilidade ao ar, sobre os materiais de construção
e de revestimento, sobre eventuais patologias do edifício ou defeitos ou
deficientes estados de manutenção dos equipamentos com impacto negativo na
QAI (ver, por exemplo, as fichas de recolha de dados sugeridas no guia de
qualidade de ar de Hong-Kong (2003), e em F. J. Rey Martinez et al (2007)).

C (t) – C equi = (C 0 – C equi) · e - λt

Na Figura 5.3, apresenta-se um exemplo da determinação da taxa de
infiltração de um edifício com caixilharias de alumínio, construído há cerca
de 30 anos, para o qual foi determinada uma taxa de infiltração correspondente a
0,347 renovações por hora.

Um ponto fundamental na avaliação da situação pré-existente é a qualidade
ambiental exterior na zona onde o edifício está localizado, nomeadamente
em termos de qualidade do ar e de ruído. A opção relativamente ao tipo de
ventilação (natural, mecânica ou híbrida) está naturalmente condicionada
pela concentração de poluentes no ar exterior e pelo ruído. A necessidade
de instalação de sistemas de filtração do ar de admissão é difícil
de compatibilizar com processos de ventilação natural, dado que a perda de carga
introduzida pelos filtros, reduziria os caudais de ar novo a valores demasiado
baixos durante a maior parte do tempo. Outro aspeto a ter em conta é a inserção
do edifício na malha urbana e a influência que os edifícios vizinhos podem ter na
distribuição superficial da pressão devida ao vento atmosférico nas fachadas do
edifício, já que pode também condicionar a eventual opção por processos
de ventilação natural.
Na fase de avaliação do existente, não faz grande sentido avaliar a QAI a
partir da concentração dos contaminantes referidos na legislação, porque, quer as
características do edifício em termos de permeabilidade a infiltrações/exfiltrações
de ar, quer as emissões a partir de materiais de construção e de revestimento
podem vir a alterar-se drasticamente com a intervenção de requalificação.
Uma avaliação quantitativa da permeabilidade do edifício existente e dos
caudais de ar novo que se podem conseguir, quer com sistemas de ventilação
natural, quer com sistemas de ventilação mecânica pré-existentes, pode
permitir recolher informação relevante para a fase de conceção da intervenção
e para avaliar as melhorias introduzidas. A medição das taxas de infiltração do
edifício pode ser feita recorrendo ao método dos gases traçadores ou
ao método da porta ventilada. Uma vez que no método da porta ventilada,
a permeabilidade do edifício é avaliada para uma diferença de pressão de 50 Pa,
o que corresponde a uma velocidade do vento de cerca de 9 m/s, claramente
superior às velocidades médias anuais a que os edifícios estão sujeitos nas
principais cidades portuguesas, faz mais sentido avaliar as infiltrações em
condições normais pelo método dos gases traçadores, utilizando a sua variante

Figura 5.3 – Aplicação do Método dos Gases Traçadores numa fase de decaimento
de concentração.

Esta metodologia foi, por exemplo, utilizada numa avaliação das infiltrações
de uma amostra de 20 frações habitacionais na zona do Porto (M. R. Gomes
et al (2013)). As frações avaliadas apresentam uma diversidade razoável
relativamente a várias características relevantes para o problema em estudo (ano
de construção, região territorial, rugosidade do terreno, volume total, cota da
fração, cota da cobertura, área de vãos envidraçados, tipo de caixilharia), tendo
variado os valores das médias geométricas das taxas de renovação medidas nas
várias habitações entre 0,12 e 0,40 h-1. Estes valores significam que, na
generalidade dos edifícios investigados, terá que haver o cuidado de considerar
sistemas adicionais que promovam a ventilação natural para cumprir os critérios
regulamentares, como, por exemplo, grelhas autorreguláveis, uma vez que a
abertura das janelas pelos ocupantes não está, à partida, garantida.
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5.3.2. Conceção da Intervenção
A intervenção de reabilitação de um edifício, em termos de QAI e Ventilação,
tem que se articular com as outras especialidades de engenharia e ter em conta as
condições fronteira em que decorre, entre as quais se podem destacar os aspetos
relacionados com o tipo de edifício, com os regulamentos e normas aplicáveis ao
caso vertente, com a zona climática de implantação e com as condições ambientais
exteriores locais. Relativamente à componente da intervenção na sua componente
da Ventilação, uma das primeiras opções a tomar é o tipo de Estratégia
de Ventilação (Natural, Híbrida ou Mecânica), sendo a escolha condicionada pelo
nível de desempenho pretendido, em termos da QAI e de outros aspetos
de avaliação do conforto ambiental interior (por exemplo, o ambiente térmico e o
nível de ruído), pela análise dos custos de investimento, exploração e manutenção
dos sistemas e equipamentos instalados, pela eficiência energética e ambiental
e pela sua fiabilidade das instalações (ver Figura 5.4).

solução de ventilação natural, nos custos energéticos associados à garantia de um
ambiente termicamente confortável no interior de um edifício, é muito menor do
que em climas mais severos. Enquanto abrir, de forma franca, uma janela de um
edifício implantado numa zona onde a temperatura é próxima da temperatura
interior de conforto não tem praticamente custos energéticos e de degradação
do ambiente térmico, o mesmo não se poderá dizer se o ambiente exterior for
muito frio ou muito quente.

Ventilação Híbrida

Pressão do Vento,
Efeito Chaminé ou
Impulsão Térmica

Ventilação
Natural com
Ventiladores de
extração,
Aquecedores e
Ar Recirculado

Ventilação Mecânica
Ventilação Natural
Descentralizada com
Mecanicamente
Abertura de Janelas
Assistida
Ventilação Mecânica
Ventilação Mecânica
Naturalmente
Centralizada e
Assistida
Balanceada

Ventilação
Mecânica

Ventilação
Natural

Condições Fronteira
Tipo de Edifício

Requisitos:
QAI, Caudais
de ar Novo,
Conforto
térmico…

Estratégia de
Ventilação

Regulamentos

Clima

Especificação do
Sistema de
Ventilação

Custo do Eficiência
Sistema Energética

Aberturas
Atuadas
para Ventilação
Simples, Cruzada
ou Efeito Chaminé

Ambiente
Local

Integração com
o projeto do
Edifício

Projeto do
Edifício

Fiabilidade

Variáveis de Projeto

Figura 5.4 – Fatores relevantes no projeto de um sistema de ventilação.

Entre os constrangimentos que podem ocorrer são de ter em conta os
associados a edifícios classificados, onde pode haver limitações, por exemplo
devido à falta de espaço para passagem de condutas, à impossibilidade de
modificar a fachada, ou pela não disponibilidade de zona de uma zona livre com
dimensões para captação de ar novo na cobertura.
Há uma grande diversidade de sistemas e equipamentos disponíveis para o
aquecimento, ventilação e climatização dos edifícios podendo acontecer que
a função de ventilação seja ou não assegurada simultaneamente pelo mesmo
sistema que garante o aquecimento e/ou o arrefecimento dos espaços interiores
do edifício, o que implica que o dimensionamento pode ter em conta outros
critérios para além de uma boa qualidade de ar interior, como seja, a carga térmica
de aquecimento ou de arrefecimento.
Na Figura 5.5, apresentam-se as diferentes possibilidades existentes para
assegurar a ventilação de um edifício, entre os dois casos extremos de uma
ventilação totalmente natural ou totalmente mecânica. Um fator com muita
importância no processo de decisão é o rigor climático da zona onde está
localizado o edifício. Em climas mais amenos, o impacto económico de uma
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Ventilação
Natural com
Recirculação
Mecânica do Ar
Admitido

Unidades de
Ventilação
Natural na
Cobertura com
Atuação
Mecânica

Ventilação
Mecânica na
Admissão e
Extração por
Ventilação
Natural

Ventilação
Mecânica
Descentralizada
sem Condutas
com Bypass
Automático

Ventilação
Descentralizada
com
Arrefecimento
Mecânico

Figura 5.5 – Diferentes estratégias de ventilação (adaptada de Building Bulletin 101
(2018)).

Um clima ameno pode ser tipificado por estações pouco prolongadas de
aquecimento ou arrefecimento, com um valor anual em graus-dia
de aquecimento/arrefecimento inferior a 2000. As perdas de calor da
ventilação são na maior parte do ano insignificantes e, portanto, a necessidade
de restringir o fluxo de ventilação é marginal. Neste tipo de climas, pode ser
difícil justificar sistemas de ventilação complexos com base apenas na
conservação de energia. Os requisitos de estanquidade da envolvente não são
necessariamente muito exigentes e a infiltração de algum ar pode não
representar uma grande preocupação para muitos tipos de edifícios.
A ventilação natural pela abertura de janelas ou por grelhas autorreguláveis
pode nestes casos revelar-se satisfatória, exceto quando o ambiente
externo é muito barulhento ou muito poluído, ou quando altas cargas
térmicas são geradas dentro do edifício e são necessários caudais elevados para
as remover.
Como foi anteriormente referido, as estratégias possíveis de atuação para
garantir uma boa QAI no interior dos edifícios (ver Figura 5.6) são:
a remoção/diminuição das fontes poluentes, a extração localizada, diluição dos
poluentes em ar novo e a limpeza/filtragem do ar. Na fase de conceção do edifício
é muito importante uma escolha criteriosa dos materiais de construção, dos
revestimentos e do mobiliário de modo a diminuir os requisitos do caudal de ar
novo para ter em conta as emissões desses tipos de fontes.
A escolha do revestimento dos pisos dependerá do uso pretendido para a
zona e do padrão de atividade e ocupação. Por exemplo, revestimentos cerâmicos
devem ser usados em lugares onde seja importante a durabilidade, devido ao uso
constante, pesado e a limpeza frequentes.
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Revestimentos têxteis para pisos não são recomendados devido ao custo
comparativamente alto das operações de limpeza (em termos de tempo e dinheiro)
e também à sua considerável contribuição para a ressuspensão de material
particulado no ar interior.

R em oção de Fontes

Ex austão Local

Diluição c/ Ar Novo

Os filtros de entrada de ar dos sistemas de ventilação são geralmente usados
para remoção de partículas. Se for necessário remover poluentes gasosos tem que
se instalar filtros de carvão ativado. Como os filtros para partículas finas e
poluentes gasosos são caros e difíceis de manter, é preferível evitar a necessidade
de remoção de partículas finas e poluentes gasosos do ar exterior, através do
posicionamento eficaz das entradas de ar e do seu controle.

Filtração/ Lim peza do Ar

É importante que os filtros sejam substituídos regularmente para manter
a boa qualidade do ar. Se os filtros não forem mantidos, podem ficar colmatados,
levando ao aumento dos níveis de poluentes, e a um potencial crescimento
microbiano e do nível de odores.
Quando há filtros instalados, deve haver um sistema de monitorização para
avisar os operadores do edifício se os filtros estiverem sujos e precisarem de ser
trocados. Isso pode ser feito por meio de um alerta baseado em sensores de
pressão diferencial ou com base nas horas de operação desde a última troca
de filtro, num controlador local ou no sistema de gestão técnica centralizada.
Figura 5.6 – Estratégias para melhoria da qualidade do ar interior.

Os adesivos com baixa emissão de solventes são preferíveis para todos os
tipos de revestimentos (pisos flexíveis, carpetes, parquet). Antes de pintar
e envernizar, deve-se verificar se o trabalho requer o uso de vernizes ou se podem
ser usadas tintas de emulsão. As tintas de emulsão e látex são adequadas
para subsuperfícies minerais (paredes e tetos). As tintas de emulsão são adequadas
para cobrir grandes áreas de paredes, tetos e fachadas em edifícios públicos.
Devem ser observados os conservantes incluídos na declaração do conteúdo em
latas de tintas à base de água, para diminuir o risco de problemas respiratórios
e de alergias.
Os produtos de tratamento de superfícies com alto teor de solventes não
devem ser utilizados para envernizar parquets. Em vez disso, devem ser utilizados
agentes de tratamento de superfície à base de água, à base de resina acrílica ou de
poliuretano.
Onde possível, devem ser usadas tintas com baixo teor de solventes, mas
quando houver uma boa razão para usar uma tinta mais forte à base de solvente,
um período considerável de aeração e ventilação deve ter lugar antes da entrada
em serviço e da ocupação dos edifícios.
A filtração fornece um meio de limpar o ar exterior admitido para a ventilação
de edifícios. Também garante que os sistemas de ventilação mecânica
se mantenham em operação no seu nível ideal, protegendo os ventiladores
e os dispositivos de recuperação de energia. É prática padrão instalar filtros
em sistemas de ventilação mecânica. Na norma EN 16798-3:2017 é proposto
o método de seleção dos filtros a instalar em função do binómio
composto pelas classes de qualidade do ar exterior (ODA1, ODA2 ou ODA3) e da
qualidade do ar interior que se pretende insuflar no edifício (SUP1, SUP2, SUP3
ou SUP4).
Existem também outros métodos de limpeza do ar, como os purificadores de
ar, filtros eletrostáticos, sistemas de aspiração, materiais ou superfícies
absorventes e plantas que absorvem poluentes.

Em resumo, o sistema de ventilação deve ser concebido para atender aos
seguintes requisitos básicos:
•

cumprir os regulamentos de construção relevantes e os padrões e
códigos de prática associados;

•

satisfazer as taxas mínimas de ventilação para garantir saúde
e bem-estar;

•

ser capaz de remover poluentes de fontes intensas antes de se
dispersarem nas áreas ocupadas;

•

ser compatível com o edifício em que o sistema está instalado;

•

purgar rapidamente o ar poluído do edifício;

•

em casos em que haja variações importantes e não previsíveis da
ocupação, incorporar sistemas de controlo automáticos ou pilotados
em função do número de ocupantes para garantir que a taxa de
ventilação possa ser ajustada de modo a responder às necessidades;

•

ser fiável e fácil de ser limpo e mantido;

•

cumprir as exigências da Portaria n.º 1532/2008 relativas a estes
sistemas;

•

ser eficiente em termos de custo e consumos de energia e ter baixos
impactos ambientais.

5.3.3. Articulação com Outras Especialidades
O conforto ambiental no interior dos edifícios depende de outros aspetos,
para além da QAI, nomeadamente os relacionados com os ambientes térmico,
acústico e visual, com a ergonomia e com as acessibilidades. As situações de
análise da sensibilidade da perceção global de conforto à influência da variação de
um ou mais dos aspetos que para ele contribuem tanto se pode colocar em termos
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de concomitância como de antagonismo. A título de exemplo, para satisfazer os
valores de referência da legislação relativamente a alguns dos contaminantes se
tivermos um ambiente com uma carga poluente elevada, como o que resulta da
presença de fumadores no interior de uma sala, são necessários caudais de ar novo
extremamente elevados (>300 m3/(h.pessoa), o que é mais de 10 vezes o caudal
normal), o que não é de todo compatível com o intervalo de valores imposto para
a velocidade do ar pelos requisitos de conforto térmico (v <0.2 m/s).

se requer para edifícios de qualidade excecional e destinados a grupos de pessoas
com necessidades especiais, até à Categoria 4, a menos exigente e que se
recomenda que só seja aceite durante curtos períodos com condições
meteorológicas exteriores adversas. As quatro categorias correspondem
qualitativamente, relativamente ao nível de expectativa dos ocupantes
relativamente à qualidade do ambiente interior às menções de alto, médio,
moderado e baixo.

Outro aspeto que se deve ter em conta é a influência da permeabilidade ao
ar dos vãos envidraçados porque permeabilidades muito baixas têm vantagens
claras em termos da melhoria das condições térmicas e acústicas, uma vez que
melhoram o isolamento, mas podem corresponder a uma degradação clara da
qualidade do ar, se não forem previstos sistemas que garantam a necessária
admissão de ar novo (por exemplo, grelhas autorreguláveis ou ventilação híbrida).
A dimensão adequada e ajustada à realidade climática da zona de implantação do
edifício dos vãos envidraçados e a sua conjugação com sistemas de
sombreamento, quer pelo exterior, quer pelo interior, é também um dos aspetos
fundamentais para assegurar uma boa harmonia entre um bom ambiente visual, o
conforto térmico e também a qualidade do ar (a existência de luz natural tem
influência notória na qualidade do ar, porque diminui os riscos de contaminação
biológica).

5.3.4. Cálculo

Qualidade Ambiental Interior

Agentes Físicos

Conforto
Térmico

Agentes Químicos

Iluminação

QAI
Partículas

Agentes Biológicos

QAI
Gases

QAI
Bactérias, Fungos, Vírus, …

Ruído

Técnicas de Controlo
(Aquecimento, Refrigeração, Ventilação,
Sombreamento, Condicionamento Acústico, …)

Ocupação e Atividade

Características do
Edifício

Figura 5.7 – Articulação dos aspetos da qualidade do ar interior com outras
especialidades relacionadas com o conforto ambiental em edifícios (adaptado de F
Javier R Martinez et al (2007)).

No esquema da Figura 5.7 representam-se as interações entre alguns dos
aspetos fundamentais para a avaliação da qualidade ambiental interior e os tipos
de agentes (físicos, químicos e biológicos) que os influenciam, as características
dos edifícios, dos sistemas neles instalados e das rotinas de ocupação e de uso.
Este tipo de abordagem holística da questão da qualidade ambiental interior dos
edifícios está presente na Norma Europeia EN16798-1, publicada em maio de
2019. Na norma são estabelecidos os descritores e os referenciais de avaliação
para a QAI, o conforto térmico, à iluminação e o ruído. A classificação de uma dada
situação ambiental é feita em quatro categorias de conforto, definidas por
intervalos dos respetivos descritores, desde a Categoria 1, a mais exigente e a que

80

Guia FNRE

Os métodos de cálculo das necessidades de ventilação, quer o projetista opte
por ventilação natural, mecânica ou híbrida, são descritos, para o caso do RECS, na
Portaria n.º 353-A/2013. No caso da ventilação natural, a verificação pode ser
feita por um de três métodos: (a) O método base que corresponde a um cálculo
horário da taxa de renovação de ar baseado num método que satisfaça os
requisitos da Norma EN 15242:2007; (b) O método simplificado, que se aplica a
edifícios com o máximo de quatro pisos e nos espaços em que não se desenvolvam
atividades que impliquem a emissão de poluentes específicos e que não
disponham de aparelhos de combustão, em que se aplica um cálculo baseado na
norma EN 15242:2007, com algumas simplificações; (c) o método condicional, que
se aplica também a edifícios com o máximo de quatro pisos e nos espaços em que
não se desenvolvam atividades que impliquem a emissão de poluentes específicos
e que não disponham de aparelhos de combustão, em que o sistema de ventilação
natural pode ser instalado desde que cumulativamente as condições enunciadas
no respetivo ponto do regulamento. No caso de sistemas de ventilação mecânica,
o projetista pode optar, quer pela definição dos requisitos do caudal de ar novo
com base no método prescritivo, quer pelo método analítico, conforme já foi
referido no ponto 5.2.

5.4. A Intervenção
Durante a fase da intervenção deve haver um cuidado especial com os
aspetos de higiene e limpeza dos equipamentos e das redes de condutas, sendo
altamente recomendável que as mesmas sejam rececionadas e estejam
devidamente armazenadas no estaleiro de obra e tamponadas, de modo a evitar a
existência de contaminação biológica antes da sua instalação.
Após a conclusão da intervenção e antes da entrada em funcionamento das
instalações e do edifício devem decorrer os ensaios e a receção provisória das
instalações (Ponto 1 do Despacho n.º 15793-G/2013) para demonstrar aos vários
intervenientes de projeto e instalação que os sistemas e equipamentos cumprem
requisitos inicialmente estabelecidos. A realização dos ensaios será da
responsabilidade da empresa instaladora, com a participação obrigatória
da fiscalização da obra, quando aplicável.
Verificando-se a existência dos respetivos componentes nos sistemas
do edifício, os seguintes ensaios são de execução obrigatória, exceto
se especificamente excluídos no respetivo projeto de execução:
a)

Testes de funcionamento das redes de condensados, com vista a
verificar o correto funcionamento e a boa execução de todas as zonas
sifonadas;
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b)

Estanquidade das redes de tubagem;

c)

Relatório de execução dos ensaios;

c)

Estanquidade da rede de condutas;

d)

Catálogos técnicos e certificados de conformidade do equipamento;

d)

Medição dos caudais de água, em cada componente principal do
sistema, nomeadamente equipamentos produtores e unidades de
tratamento de ar, pelo que devem ser previstos acessórios que
permitam a sua medição precisa;

e)

Fichas indicativas do procedimento a adotar para a manutenção de
cada equipamento ou sistema de modo a serem integrados no Plano de
Manutenção (PM).

e)

Medição dos caudais de ar nas unidades terminais;

f)

Medição de temperatura e humidade relativa, no ambiente em cada
zona independente funcional;

g)

Medição dos consumos elétricos, em situações de funcionamento real,
de todos os propulsores de fluidos, nomeadamente água e ar,
e máquinas frigoríficas, incluindo unidades evaporadoras e
condensadoras;

h)

Medição do rendimento de combustão de todas as caldeiras ou
sistemas de queima e dos consumos de combustível, caso estas
disponham de contadores;

i)

Verificação das proteções elétricas em situações de funcionamento, de
todos os propulsores de fluidos, em concreto água e ar, de caldeiras
eventualmente existentes e de máquinas frigoríficas, com inclusão de
unidades evaporadoras e condensadoras;

j)

Verificação do sentido de rotação em todos os motores e propulsores
de fluidos;

k)

Verificação do registo e respetivo bom funcionamento, de todos os
pontos de monitorização e controlo;

l)

Confirmação do registo de limpeza das redes e respetivos
componentes, em cumprimento das condições higiénicas das
instalações de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC);

m)

Ensaio de níveis de iluminação em pontos de amostragem
representativos do funcionamento do edifício;

n)

Verificação do consumo de energia elétrica dos circuitos de iluminação,
nas seguintes condições: i. Aparelhos de iluminação a funcionar a
100% fluxo de luz; ii. Aparelhos de iluminação a funcionar sujeitos às
funções de controlo.

Para a conclusão do processo de receção provisória, configura-se como
necessária a entrega, completa e livre de erros, dos seguintes elementos:
a)

Manuais de condução da instalação;

b)

Telas finais de todas as instalações, contendo os elementos finais de
todas as instalações, incluindo arquitetura;

Os sistemas de ventilação mecânica devem ainda ser balanceados para que
sejam obtidos os caudais com as tolerâncias admitidas. Quando uma instalação é
entregue, deve ser demonstrado que ela foi construída e funciona da maneira
como foi projetada. A instalação deve ser entregue em estado limpo, pronta para
operação.

5.5. A Manutenção
A manutenção é imprescindível para garantir a fiabilidade e uma exploração
economicamente eficiente dos sistemas de ventilação. Somente com o
funcionamento correto dos sistemas é possível garantir que a ventilação assegura
as necessidades de qualidade do ar interior de um edifício. No passado, os sistemas
costumavam ser instalados sem uma ideia clara da forma como as operações de
manutenção deviam ser realizadas. Frequentemente, ventiladores, filtros,
condutas e unidades terminais não eram periodicamente limpos, resultando num
aumento do consumo de energia elétrica, em caudais de ar novo reduzidos e em
infestação com fungos e bactérias. A deterioração ao longo do tempo do estado
de conservação das condutas, com fugas de ar e perdas do isolamento é um outro
problema adicional que pode surgir.
Nas unidades de tratamento de ar (UTAs) há vários tipos de equipamento
sujeito a operações de manutenção (aquecedores, baterias de água
fria, humidificadores, dispositivos de recuperação de calor etc.). O desempenho
dos permutadores de calor é extremamente dependente da manutenção de
bons coeficientes de transferência de calor nas superfícies, e isso requer
operações de limpeza regulares. Os tabuleiros de condensados existentes nas
UTAs devem ser mantidos limpos e os sifões devem ser cheios com água. Devem
ser utilizados em geral e preferencialmente “sifões do tipo seco”. É obrigatória a
existência de um plano de manutenção (PM) dos sistemas de AVAC nos edifícios
que deve obedecer aos requisitos estabelecidos no Ponto 2 do
Despacho n.º 15793-G/2013. O PM tem que ter identificados os sistemas
técnicos instalados no edifício, os respetivos procedimentos técnicos de
manutenção têm que estar descritos, sendo também requerida a indicação da
periodicidade das operações. O registo das operações é obrigatório e as mesmas
têm que ser executadas por profissionais com o nível de qualificação profissional
adequado. Há ainda um conjunto de documentação técnica, incluindo manuais de
equipamentos, diagramas dos sistemas técnicos e uma cópia atualizada do projeto
que devem constar do PM.
Um ponto importante a ter em conta é que a facilidade com que um sistema
pode ser mantido é fortemente influenciada pelo grau com que o problema foi
considerado nas fases de conceção e projeto.
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6.1. Introdução
A qualidade acústica das edificações é, cada vez mais, um dos aspetos
a ter em conta por parte dos utilizadores das frações habitacionais, o que
torna fundamental que a Acústica de Edifícios esteja presente e seja parte
integrante do corpo processual associado à reabilitação dos edifícios. Neste
capítulo, procura-se apresentar, de forma sintética, um conjunto de
recomendações e linhas orientadoras, dos pontos de vista legal/regulamentar e
técnico, para a componente acústica do projeto e execução de operações
de reabilitação. Note-se que apesar do presente capítulo constituir uma síntese
alargada de informação técnica fundamental ao projetista de acústica no que
respeita à reabilitação de edifícios de habitação, outra bibliografia
poderá ser consultada, como [1] ou [2], de modo a complementar a informação
aqui descrita.

Estas duas opções são naturalmente admissíveis, porque nem todos os
processos de reabilitação acústica têm que seguir uma linha minimalista. Por
exemplo, pode haver interesse por parte de uma determinada entidade em
promover reabilitação de edificado, preconizando a observância de níveis de
desempenho de acordo com o proporcionado pelas exigências de edifícios novos.
Por outro lado, é também aceitável que, em determinadas condições, a aplicação
das exigências da edificação nova não seja de todo economicamente viável,
podendo adotar-se um enquadramento legal menos exigente, de modo a
concretizar processos de reabilitação de forma mais célere e equilibrada,
enquadrando esses processos no âmbito da Portaria específica mencionada 1.

Pretende-se abordar as preocupações fundamentais que devem ser
consideradas na elaboração de um projeto de condicionamento acústico da
reabilitação de edifícios de habitação (ou similares), indicando, ainda que de forma
geral, abordagens de cálculo e dimensionamento e identificando algumas
preocupações de pormenorização de soluções construtivas consideradas
fundamentais. São ainda abordadas a execução e a manutenção, uma vez que uma
e outra condicionam, muitas vezes de forma marcada, o desempenho acústico das
soluções definidas em projeto.
O ruído é um subproduto do desenvolvimento económico e social. Causa desconforto,
irritação, distúrbios de sono, instabilidade emocional, problemas psicofisiológicos, e
contribui para a degradação da qualidade de vida.
A concentração de populações em áreas urbanas, o aumento do tráfego, o crescendo de
atividades comerciais, a inter-relação entre pessoas, seja no trabalho ou em casa,
originam ruído que importa minorar e controlar.

6.2. O Quadro Regulamentar
No âmbito da componente acústica da edificação, a reabilitação de
edifícios pode ser enquadrada segundo duas perspetivas: i) uma considerando a
aplicação das exigências associadas aos edifícios novos (Regulamento dos
Requisitos Acústicos dos Edifícios; Decreto-Lei n.º 96/2008 de 9 de junho [3], vd.
Figura 6.1; e, ii) outra fazendo uso dos critérios estatuídos pelo disposto na alínea
e) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 95/2019 de 18 de julho [4], que
remete para Portaria específica (305/2019 de 12 de setembro) [5] os critérios a
observar.

1
Apesar do exposto no quadro regulamentar de tolerância de exigências, e como boa política de
garantia de qualidade acústica nas frações a reabilitar, que tenham como uso previsto a habitação ou
locação homóloga (p. ex. residências de estudantes), considera-se de recomendar a aplicação dos
n.ºs 1 a 7, do Artigo 5º do mencionado Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios.

Tendo em atenção que os parâmetros regulamentares relativos às exigências acústicas legalmente
estabelecidas correspondem a desempenho in situ, a Portaria em causa contempla um número 4 no
seu artigo 1º, visando a quantificação da influência da propagação de energia sonora por via marginal,
com o seguinte articulado: A estimativa de cálculo do desempenho acústico dos elementos existentes

Figura 6.1 – Esquema exemplificativo de requisitos acústicos aplicáveis a edifícios
habitacionais e mistos, novos.

no que respeita aos efeitos das transmissões por via marginal pode ser efetuada, em alternativa às
metodologias detalhadas constantes nas normas técnicas em vigor, através de uma metodologia
simplificada expedita, constante do anexo a esta Portaria, que dela faz parte integrante.
Por outro lado, e atendendo às particularidades da reabilitação, é de todo aconselhável que as frações
reabilitadas (de uso habitacional ou similar), sejam classificadas acusticamente, podendo para tal ser
utilizada a metodologia publicada pelo LNEC [6].
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Sendo já do conhecimento geral o estabelecido pelo Regulamento dos
Requisitos Acústicos dos Edifícios, importa aqui evidenciar as linhas gerais da
segunda opção de reabilitação, ou seja, apresentar o preconizado pela
Portaria n.º 305/2019 de 12 de setembro [5], que se traduz fundamentalmente no
articulado exigencial seguinte:
Artigo 1.º
Requisitos acústicos dos edifícios e suas frações que se destinem a usos
habitacionais existentes.
1.

2.

3.

Nas obras em que seja aplicável a presente Portaria, nos termos
previstos nos n.os 8 e 9 do artigo 5.º do Regulamento dos Requisitos
Acústicos dos Edifícios, aprovado pelo Decreto–Lei n.º 129/2002, de
11 de maio, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 95/2019, 18 de julho,
o isolamento sonoro das partes intervencionadas deve observar, como
mínimo:
a)

As exigências acústicas estabelecidas nas alíneas b) a g) do n.º 1
do artigo 5.º do referido regulamento, com uma redução de 3 dB;

b)

As exigências acústicas estabelecidas na alínea a) do n.º 1 do
artigo 5.º do referido regulamento, com uma redução de 3 dB,
sempre que as intervenções ocorram em elementos de fachada
e sem implicar a substituição dos elementos de caixilharia e/ou
envidraçado existentes.

Sempre que a intervenção de reabilitação de um elemento construtivo
pressuponha a manutenção integral da solução preexistente,
e mediante a devida fundamentação, as exigências referidas na
alínea a) do número anterior podem ter uma redução adicional de 2 dB;
Sempre que não sejam realizadas intervenções nos elementos
construtivos preexistentes, as exigências estabelecidas na alínea h) do
n.º 1 do artigo 5.º do regulamento referido no n.º 1 do presente artigo,
relativas ao nível de ruído de equipamentos coletivos do edifício,
podem ter uma redução de 3 dB(A).

Artigo 2º
Casos singulares de intervenções em edifícios existentes.
Sempre que não seja possível cumprir integralmente as disposições previstas
no artigo anterior, é permitida a apresentação fundamentada de solução
alternativa que contemple medidas de mitigação e/ou compensação ou ainda a
fundamentação para a sua não adoção, a apreciar pela entidade licenciadora,
atendendo aos princípios da proteção e valorização do existente, da
sustentabilidade ambiental e da melhoria proporcional e progressiva,
estabelecidos no Decreto -Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, e mediante justificação
detalhada da impossibilidade de cumprimento.

Considera-se que a avaliação do desempenho do existente no contexto desta opção, é apenas fiável
se os sistemas de compartimentação apresentarem alguma homogeneidade de constituição no plano
que os contém (p. ex. parede de alvenaria de pedra ou tijolo, laje de betão armado, etc.).
2

Para além de tudo o mais, esta opção 2 é prefencial quando se trate de sistemas de compartimentação
que não sejam homogéneos, como é o caso de pavimentos de soalho de madeira assente em barrotes,

3
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6.3. A Abordagem Preconizada
6.3.1. Avaliação do Existente
A variabilidade de soluções construtivas e os diversos condicionalismos
existentes nos edifícios antigos (arquitetónicos, enquadramento, tipologias, etc.),
não permitem uma abordagem simplificada à verificação das condições acústicas
de base.
Nesse sentido, no contexto da avaliação acústica do património edificado
existente, a qual constitui elemento informativo fundamental para a definição de
estratégias de reabilitação consistentes e adequadas a prosseguir, a metodologia
a considerar pode assentar em duas opções:
1.

Identificação das soluções construtivas existentes, utilizadas como
elementos de compartimentação interior e da envolvente exterior
(paredes interiores e exteriores, e pavimentos), e com base nessa
informação estimar o seu desempenho, por comparação com soluções
análogas constantes de bibliografia publicada, ou com modelação
apropriada (se a houver), qual o desempenho acústico dessas
soluções 2. Esta análise deverá ser executada por especialista na área
da acústica da edificação, na medida em que os detalhes ou degradação
dos sistemas que eventualmente existam, podem comprometer a
fiabilidade da análise requerida e a correta prospetivação dos
resultados obtidos;

2.

Conduzir processo inspetivo recorrendo à realização de ensaios
acústicos, a efetuar por entidade acreditada para o efeito pelas
entidades competentes nacionais, Instituto Português de Acreditação
(IPAC), no âmbito do produto “Acústica de Edifícios”. A opção por esta
linha metodológica, permite obter resultados que correspondem ao
efetivo desempenho das soluções de compartimentação existentes,
permitindo quantificar as melhorias de desempenho a implementar 3.
Não deve ser negligenciada a identificação do campo sonoro exterior,
preferencialmente por medições realizadas no local.

A escolha entre cada uma das opções expostas deverá ser devidamente
fundamentada no relatório do ato realizado, na medida em que a informação delas
decorrente constitui elemento base para as estratégias posteriores de reabilitação
do edifício.
Como é facilmente entendível, a opção 2 de avaliação das condições
acústicas existentes é mais objetiva, fidedigna e representativa do real
desempenho das soluções construtivas em análise, porquanto os resultados dos
ensaios correspondentes permitem contabilizar todo o comportamento
vibracional do sistema, assim como a influência de eventuais pontos fónicos ou de

com teto de “estafe”. É também preferencial para a avaliação de ruído de equipamentos e instalações,
os quais no caso dos edifícios muito antigos eram colocados exteriormente (p. ex. condutas de águas
residuais), ou não existiam (caso dos elevadores).
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propagação guiada, não facilmente detetáveis por observação ou comparação
visual 4.
Como é do conhecimento geral as condições acústicas dos edifícios
assentam na observância de critérios regulamentares ou pragmáticos (caso
de exigências específicas), para o isolamento a sons de condução aérea e de
percussão, proporcionado pelos elementos definidadores de compartimentação
do edifício, nas situações aplicáveis (p. ex. o isolamento a sons de percussão não é
requerido para paredes). No entanto, é facto que contribui também para o
conforto acústico interior, a disposição de equipamentos coletivos
(p. ex. elevadores) e instalações (tubagem de escoamento de águas residuais).
Assim sendo, deverá ser feita também uma avaliação desta possível fonte de ruído,
a qual já não é tão fácil de caracterizar no contexto da opção 1.
A disposição e o funcionamento de equipamentos coletivos (p. ex.
elevadores) e instalações (como tubagens de escoamento de águas residuais)
contribuem também para o conforto acústico interior. Assim sendo, deverá ser
feita uma avaliação destas possíveis fontes de ruído, as quais já não são tão fáceis
de caracterizar no contexto da opção 1, caso se opte pela manutenção de
equipamentos existentes. Muitas vezes, são instalados novos equipamentos, pelo
que a análise poderá ter de ser do tipo previsional.

condicionamento acústico deve procurar pensar-se a intervenção no edifício de
forma sistemática, analisando os aspetos específicos que devem merecer especial
preocupação, por configurarem pontos críticos de eventual mau desempenho
acústico. Toda esta análise deve ser apoiada na caraterização da pré-existência
descrita no ponto anterior, pois no caso em que se mantenham os elementos
principais de compartimentação (lajes e eventualmente paredes de separação
entre frações), a caraterização prévia das soluções existentes permitirá decidir
sobre a necessidade de soluções de reforço de isolamento, ou se eventualmente
é viável a sua dispensa.
Um dos aspetos que condiciona grande parte das decisões sobre a
intervenção de reabilitação prende-se com a própria estrutura do edifício.
Na realidade, os edifícios em estrutura de betão armado apresentam necessidades
de condicionamento acústico comuns às dos edifícios de construção mais antiga
(pré-betão), a par de outras que são específicas deste tipo de construção. No
entanto, existe uma diferença importante ao nível das lajes de piso, que nos
edifícios de betão são essencialmente rígidas – maciças ou aligeiradas
(ver Figura 6.2 a)) – enquanto nos edifícios da fase anterior ao betão armado se
apresentam geralmente leves e flexíveis (ver Figura 6.2 b)).

Assim, em termos de condições específicas a colocar nos cadernos de
encargos, refere-se, neste contexto de avaliação do existente, o seguinte:
1.

Definição da opção estratégica de caracterização do desempenho;

2.

Evidência da qualificação do técnico em causa, no domínio da Acústica
da Edificação;

3.

Produção de relatório ou ficha de desempenho acústico das
soluções construtivas existentes, e do ruído dos equipamentos e
instalações estabelecido em locais sensíveis ao ruído (compartimentos
de dormir e de descanso), incluindo detalhes, se os houver, de situações
específicas.

6.3.2. Conceção da Intervenção
Tal como nas restantes especialidades, no caso do projeto de
condicionamento acústico a preocupação fundamental deve ser a minimização da
relação custo/benefício, cumprindo sempre critérios mínimos de referência, e
maximizando a preservação da pré-existência. É igualmente fundamental que
o projeto de condicionamento acústico não seja encarado como um projeto onde
apenas se realiza a “verificação” de soluções construtivas propostas por projetistas
de outras especialidades, sem que se apresentem efetivas soluções de
condicionamento acústico para o edifício e para o controlo de ruído dos
equipamentos e instalações técnicas. Pelo contrário, na realização do projeto de

Haverá certamente situações em que a opção 2 não será fiável, como seja o caso da caracterização
de transmissão sonora entre compartimentos de muita reduzida dimensão, onde a predominância do
efeito de modos próprios de vibração de baixa frequência pode falsear o verdadeiro desempenho do
sistema. E o mesmo pode ocorrer no âmbito da verificação de exigências de natureza normativa. Mas
tal só ocorrerá em situações muito particulares e pouco comuns.
4

a)

b)

Figura 6.2 – Soluções estruturais de laje em betão (a) e em madeira (b).

A priori, a vantagem estará do lado das lajes de betão armado, pois embora
necessitem de medidas específicas para assegurarem bom desempenho de
isolamento sonoro, estas poderão ser de menor monta, quando comparadas com
as que seriam necessárias em lajes antigas com estruturas e soalho em madeira.
Esta vantagem é mais relevante no caso de lajes maciças, as quais, se apresentarem
espessura adequada, poderão mesmo dispensar reforço de isolamento aos sons
aéreos, carecendo apenas de sistema resiliente (aderente ou flutuante) para
condicionamento da transmissão dos sons de percussão.
Em sentido contrário, de uma forma geral, as lajes tradicionais dos edifícios
da era pré-betão configuram menor transmissão marginal entre frações do edifício,

Por outro lado, também não se justifica a opção 2 quando as compartimentações principais não sejam
para manter, assim como para situações onde o seu eventual estado de degradação, ou por exemplo a
falta de portas ou janelas, conduzem a resultados sem interesse para o projeto de reabilitação.
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devido ao tipo de junções com as alvenarias que as suportam. Já as lajes de betão,
em particular as aligeiradas – ou maciças de reduzida espessura, como sucede em
vários edifícios dos anos cinquenta e sessenta do século passado – configuram
maior perda de isolamento por transmissão marginal.
Com base na correta avaliação acústica prévia das soluções existentes,
torna-se necessário estudar a necessidade de reforço de isolamento, quer a sons
aéreos, quer a sons de percussão, não esquecendo os condicionalismos da
intervenção prevista.
Para além do isolamento entre compartimentos interiores, e sobretudo para
meios urbanos com elevada exposição ao ruído no exterior, é também importante
garantir um adequado isolamento acústico em relação ao exterior, o qual na
generalidade dos casos depende essencialmente dos vãos envidraçados
e eventuais portas exteriores. Nestes casos, para além das características dos
vidros, o sistema de abertura e de vedação de frinchas é geralmente
condicionante, devendo privilegiar-se, sempre que possível, sistemas de batente
(giratórios, oscilobatente ou eventualmente osciloparalelos), em vez dos
tradicionais sistemas de correr. Por outro lado, os elementos complementares na
envolvente do vão, nomeadamente caixas de estores e eventuais grelhas de
ventilação, assumem também um papel preponderante, cuja influência importa
avaliar.
Além do condicionamento dos elementos de compartimentação
anteriormente referidos, o controlo de ruído de equipamentos do edifício assume
particular relevância no conforto acústico dos seus ocupantes. Por vezes, em
edifícios dotados de bom isolamento sonoro, registam-se queixas relacionadas
com o ruído de equipamentos coletivos, frequentemente com origem em
vibrações transmitidas aos elementos construtivos, situação mais comum, embora
não exclusiva, de edifícios em betão armado.
Em edifícios hoteleiros, nos quais se podem enquadrar também as
residências de estudantes, em que cada quarto ou suite possui uma casa de banho
própria, é frequente registarem-se reclamações de ruído devido ao escoamento
de águas, o qual inclui geralmente a componente de vibração dos dispositivos
sanitários, das componentes da rede de águas e/ou de drenagem, ou dos
elementos construtivos em que a rede se insere. Um adequado dimensionamento
local da rede de águas, com limitação da pressão em pontos próprios, por forma a
prevenir a formação de turbulência no escoamento (assegurando velocidade
inferior a 1.5 m/s), deverá ser – a par de outras – uma das medidas a incluir no
condicionamento acústico, bem como limitar, se possível, as pressões máximas de
serviço a 450 kPa (ou de preferência a 300 kPa).
De uma forma geral, toda a instalação de equipamentos eletromecânicos do
edifício – ascensor, automatismo de garagem, equipamento de AVAC, etc – deve
ser precedida da análise da sua influência em termos acústicos, não apenas na
componente da emissão de ruído aéreo, mas também na possível transmissão de
vibração e do ruído estrutural que lhe está associado (ver Figura 6.3).

90

Guia FNRE

Figura 6.3 – Esquema (tipo) de condicionamento antivibrático de grupo
electrobomba.

6.3.3. Articulação com outras Especialidades
Na realização do projeto de condicionamento acústico há que ter presente
que este corresponde a uma especialidade transversal, na qual importa propor
soluções construtivas específicas que deverão ser enquadradas com as outras
especialidades. Nesta perspetiva, torna-se fundamental garantir uma forte
interligação entre a acústica e as restantes especialidades envolvidas em projeto,
nomeadamente a arquitetura, a estabilidade e as diversas instalações técnicas
(ver Figuras 6.4 e 6.5). Importa, a este respeito, referir algumas particularidades a
ter em atenção pelo projetista de condicionamento acústico:
1.

A interação com a arquitetura é, muitas vezes, onde surgem grande
parte dos constrangimentos relativos à escolha de soluções de reforço
de isolamento acústico, ou de eventual substituição de elementos
existentes. Limitações de espaço físico ou critérios de manutenção da
pré-existência (a título de exemplo, é frequente a necessidade de
preservação de caixilharias pré-existentes, com deficiente desempenho
acústico) podem ser impeditivos da adoção de soluções
potencialmente mais eficientes, sendo a coordenação entre o projetista
de condicionamento acústico e o arquiteto um aspeto fundamental;

2.

A estrutura do edifício é um elemento que facilita a transmissão de
vibrações no edifício, e que pode condicionar a adoção de soluções de
melhoramento acústico específicas. A introdução de reforços
estruturais, a substituição de elementos existentes ou a alteração de
soluções estruturais pode levar à modificação do comportamento
vibracional da estrutura, e consequentemente à alteração do
desempenho acústico (nomeadamente no que diz respeito a
transmissões marginais). A interação com o projetista de estabilidade é,
por isso, de grande relevância;
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3.

Sobretudo no que diz respeito às intervenções nas fachadas e
coberturas, é fundamental que o condicionamento acústico esteja
devidamente compatibilizado com as preocupações de conforto
térmico e de qualidade do ar interior. A adoção de soluções que
satisfaçam simultaneamente estas três vertentes nem sempre é
simples, designadamente quando se consideram elementos singulares
da fachada (caixas de estore, grelhas de ventilação), os quais do ponto
de vista acústico representam pontos fracos. A coordenação entre
estas especialidades ao nível da envolvente é, por isso, fundamental;

4.

A preocupação com as especialidades referentes a instalações técnicas
(em particular AVAC e águas e esgotos) foi já mencionada
anteriormente. Estas instalações são, frequentemente, geradoras de
ruídos que se propagam por condutas e tubagens ao longo do edifício,
ou diretamente pela estrutura do mesmo. O conhecimento das
caraterísticas dos equipamentos e do traçado previsto para condutas e
tubagens é fundamental para permitir uma boa definição de soluções
de minimização do ruído daí derivado.

Figura 6.5 – Articulação dos projetos de arquitetura e das especialidades de
instalações técnicas e com a acústica.

6.3.4. Cálculo
Naturalmente, cada caso deve ser analisado per si, existindo atualmente
métodos de cálculo para o isolamento sonoro entre compartimentos, em ambas as
componentes de propagação, aérea e de percussão, como é o caso do método de
cálculo da norma europeia EN 12354, respetivamente partes 1 e 2 [7,8].
A metodologia desta norma consiste no cálculo do isolamento sonoro entre
compartimentos (DnT ou R’ e L’nT) a partir do desempenho acústico dos seus
elementos constituintes (R e Ln), e respetivas caraterísticas intrínsecas e de
instalação.

Figura 6.4 – Articulação do projeto de estabilidade com a acústica: a escolha das
soluções de reforço do isolamento acústico (a sons aéreos e de percussão)
encontra-se fortemente dependente das soluções estruturais do edifício,
designadamente no que respeita aos elementos horizontais.

No caso do isolamento aos sons aéreos, a versão simplificada do método
requer o conhecimento dos valores de redução sonora, R, do elemento separador
e dos outros elementos transversais que com ele estabelecem ligações. Outros
dados necessários são a natureza dos elementos (rígida ou flexível), as suas massas
superficiais e os tipos de junção em que assentam. A formulação de cálculo
combina a transmissão direta através do elemento separador com as transmissões
marginais associadas às suas junções com os elementos transversais (ver Figuras
6.6 e 6.7). Para o cálculo da influência de dado caminho de transmissão marginal
ij, é considerado o comprimento da aresta de junção, o coeficiente de transmissão
de vibrações por essa junção, a área do elemento separador e as reduções sonoras
dos elementos emissor e recetor intervenientes nesse caminho.
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Numa situação corrente de quatro elementos transversais ao elemento
separador, são processados doze caminhos de transmissão marginal (três em cada
uma das quatro junções) conforme esquematizado na Figura 6.6.

É importante referir que na reabilitação de edifícios em que predomine
a recuperação de elementos construtivos antigos, a incerteza destes cálculos
tende a ser superior à dos edifícios novos, devido sobretudo à maior
imprecisão na determinação dos valores R e Ln desses elementos, bem como do
isolamento vibrático das suas junções, resultantes da sua maior heterogeneidade
constitutiva.
A parte 3 da norma EN 12354 [9] apresenta o método de cálculo específico
para o isolamento aos sons aéreos de fachadas. Neste caso, a inclusão das
transmissões marginais apenas é requerida para situações de elevado isolamento
do elemento separador (fachada), pois habitualmente a transmissão direta por este
elemento – conjunto da parte opaca, envidraçada e elementos de pequenas
dimensões (caixas de estore e/ou entradas de ar) – sobrepõe-se claramente às
marginais, cuja influência resulta assim negligenciável. O cálculo em causa tem em
conta um fator de forma da fachada, dL, para atender a eventuais obstruções da
transmissão a partir do exterior (por exemplo, varandas).

Figura 6.6 – Representação esquemática dos diferentes caminhos na transmissão de
sons aéreos entre compartimentos. Nesta figura, “Dd” representa a transmissão
direta, “e” a transmissão direta através de pontos fracos, “Df”, “Ff” e “Fd” a
transmissão marginal através de elementos de compartimentação adjacentes e “s” a
transmissão indireta (não marginal).

No caso do isolamento aos sons de percussão, a metodologia de cálculo
baseia-se nos mesmos princípios, resultando em quatro caminhos de transmissão
marginal, uma vez que, neste caso, não são elegíveis excitações de percussão sobre
elementos marginais (apenas sobre o pavimento). A Figura 6.7 esquematiza estas
transmissões (fi).

Para apresentação dos isolamentos padronizados, DnT e L’nT, contemplados
na legislação portuguesa, atribui-se um tempo de reverberação de referência no
local recetor, que no caso de compartimentos habitacionais de volumetria
corrente (salas e quartos) tem o valor T0 = 0.5 s.
A parte 5 da norma EN 12354 [10] aborda os princípios do cálculo do ruído
de equipamentos dos edifícios, nas suas diversas vertentes: estimação do nível
de potência sonora dos equipamentos; transmissão do ruído aéreo através
das compartimentações; condução guiada em tubagens e respetivas
atenuações; ruído propagado por via sólida (estrutural) associado à
transmissibilidade de vibração por eles gerada, a qual pode derivar de
componentes rotativos (motores) ou de deslizamento (calhas) aos elementos
construtivos onde se apoiam.

6.3.5. Dimensionamento
O dimensionamento de soluções construtivas de isolamento sonoro
é condicionado pelas opções base do projeto global do edifício (preferência por
elementos de betão e alvenarias ou por elementos aligeirados, etc.).
Nesta fase, o mérito do projetista de acústica assenta, em primeiro lugar, na
influência que exerce no seio da equipa de projeto, no sentido de se adotarem
soluções base que satisfaçam os requisitos acústicos, reduzindo a necessidade de
medidas específicas complementares, e muitas vezes posteriores.
O dimensionamento dos elementos construtivos deverá ter em conta, não
apenas o seu desempenho particular (R, Ln, Dn,e), mas também a sua interação com
os restantes elementos. A título de exemplo, uma alvenaria dupla de elevada
redução sonora, R, pode originar transmissões marginais importantes,
dependendo da sua constituição e das suas ligações a outras alvenarias
envolventes.
Figura 6.7 – Representação esquemática dos diferentes caminhos na transmissão de
sons de percussão entre compartimentos. Nesta figura, “d” representa a transmissão
direta, e “fi” os diferentes caminhos de transmissão marginal.
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Também no caso das fachadas, o dimensionamento de uma janela, por
exemplo, terá de ter em conta, não apenas a redução sonora dos seus panos
envidraçados, mas também as perdas por frinchas da caixilharia e a eventual
contribuição pelas caixas de estore.
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No controlo de ruído estrutural (propagação por via sólida) de equipamentos,
o dimensionamento de sistemas de apoio deve ser ajustado às suas caraterísticas
(peso, regimes de rotação, eventuais requisitos de estabilidade da massa suspensa)
e ter em conta as condições concretas da instalação.
Com efeito, se por um lado, uma frequência própria do sistema em torno de
10 Hz é geralmente suficiente para assegurar uma elevada atenuação
vibratória no espetro de frequências audíveis, importa prevenir a ocorrência
de fenómenos de ressonância com o suporte da massa suspensa, que
alterariam o resultado esperado. É o caso das plataformas aligeiradas ou de lajes
de betão delgadas ou com elevado vão, situações em que o dimensionamento de
apoios deve ter em conta a existência de dois graus de liberdade, devendo
adotar-se medidas adequadas, que podem incluir, por exemplo, tornar o suporte
mais rígido, ou a seleção de apoios com maior deflexão estática sob a massa
suspensa.
No controlo da propagação sonora guiada, em condutas, ou das emissões
provenientes de aberturas, o dimensionamento de silenciadores de ventilação
(atenuadores sonoros) deve ter em conta a perda de carga que introduz no circuito,
bem como o ruído regenerado, ajustando-se a secção e comprimento do modelo
em função da velocidade do escoamento de ar.
Como exemplo das preocupações que devem ser consideradas no controlo
do ruído de equipamentos, ilustra-se na Figura 6.8 uma possível solução para
minimização do ruído e vibrações gerados por um grupo de frio.

“pontos fónicos”, os quais podem variar bastante em função do modo como os
elementos de construção se encontram interligados e das suas características
específicas. No entanto, na generalidade dos casos correntes, as grandes
diferenças resultam do processo construtivo e das decisões tomadas em obra. Em
fase de projeto, e conforme já referido, é fundamental assegurar uma adequada
coordenação entre a acústica e as restantes especialidades envolvidas em projeto,
nomeadamente a arquitetura, a estabilidade e as instalações técnicas. No projeto
de condicionamento acústico, para além de uma adequada memória descritiva e
justificativa, cujos elementos principais já foram evidenciados na secção anterior,
devem existir adequadas peças desenhadas e condições técnicas de execução
e/ou de montagem (conforme evidenciado na Figura 6.9, e de forma a dar
cumprimento à Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho). As peças desenhadas
são seguramente o elemento mais importante do projeto na fase de obra, onde a
pormenorização e o detalhe é fundamental, em particular para soluções de maior
complexidade de execução e/ou com maior suscetibilidade a erros de execução.
Por outro lado, as peças desenhadas devem também identificar de forma clara a
localização das soluções construtivas propostas, por exemplo, sobre os desenhos
gerais da arquitetura, e conter a informação geral das soluções propostas que, em
conjunto com a pormenorização, permitam a correta execução da obra. A título
meramente indicativo e esquemático, é apresentado na Figura 6.10 um conjunto
de possíveis soluções de reforço de isolamento acústico em lajes de piso (sob ou
sobre a laje) e em paredes (onde se inclui também um esquema de princípio para
novas paredes leves). Normalmente as ligações e contorno destas soluções de
reforço é também fortemente condicionante e deve ser pormenorizado
(ver exemplos na Figura 6.11). A Figura 6.12 apresenta também um conjunto de
esquemas de princípio, neste caso, para diferentes tipos de soluções de
condicionamento acústico em vãos e em sistemas de ventilação. Tratam-se apenas
de esquemas e ilustrações sobre alguns dos elementos de construção mais
relevantes no desempenho acústico dos edifícios, devendo obviamente, em
projeto, ser adaptados e complementados, em cada caso, com a informação e o
detalhe necessários.

Figura 6.8 – Esquema tipo de envolvente atenuadora para grupo de frio.

6.3.6. Pormenorização
A obtenção de um adequado condicionamento acústico nos edifícios passa
pela adoção de soluções construtivas apropriadas, constituindo a sua
pormenorização e correta execução em obra fatores decisivos no desempenho
acústico dos edifícios. É muito frequente encontrar o mesmo tipo de solução
construtiva aplicada em situações aparentemente semelhantes, mas que
proporcionam um desempenho acústico completamente diferente. As diferenças
em questão podem depender das transmissões indiretas ou da existência de

Figura 6.9 – Elementos e metodologia de cálculo propostos para os projetos de
condicionamento acústico.
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6.4. A Intervenção

Reforço em lajes de betão, com massa reduzida (tetos)

Reforço de paredes
Reforço em pavimentos de madeira (atuação no teto)

Reforço em pavimentos de madeira, mantendo o teto existente
Novas paredes leves

Reforço de isolamento de sons de percussão

Figura 6.10 – Exemplos de esquemas de princípio de soluções de reforço de
isolamento acústico em lajes e paredes de separação.

Parede (existente)

Laje de teto (existente)

Laje de piso (existente)

Figura 6.11 – Exemplos de esquemas de princípio na ligação e contorno de soluções
de reforço de isolamento acústico.

Figura 6.12 – Esquemas de princípio de diferentes tipos de soluções de
condicionamento acústico em vãos e sistemas de ventilação.
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Para além da importância do projeto, e tal como evidenciado na secção
anterior, a obtenção de uma construção de elevado desempenho acústico está
fortemente dependente do processo construtivo, sendo igualmente importante
uma adequada assistência técnica à obra, em particular no caso da reabilitação de
edifícios, onde a alteração e adaptação de uma parte significativa das soluções
inicialmente previstas é normalmente inevitável. Na generalidade das situações,
esta assistência técnica não pode ser garantida em permanência e presencialmente
pelo projetista de acústica, mas este deve indicar à equipa de fiscalização os
aspetos principais da intervenção, os quais devem merecer uma atenção
redobrada durante a obra. Sempre que surjam dúvidas ou necessidade de
aprovação de materiais, sistemas ou equipamentos, novos ou alternativos, a
fiscalização deve solicitar a assistência do projetista de acústica.
Tal como acontece noutras áreas, mas com particular relevância na área da
acústica, o sucesso na construção exige um profundo conhecimento dos materiais
empregues e das tecnologias de construção. Uma solução construtiva com um
previsível elevado desempenho acústico pode, ao invés, assegurar um mau
isolamento acústico se forem cometidos alguns erros de execução, mesmo que de
pequeníssima dimensão, que passam geralmente despercebidos em obra. Neste
contexto, são apresentados de seguida um conjunto de erros típicos de execução,
bem como alguns erros de conceção, os quais podem comprometer fortemente o
resultado final. Na Figura 6.13 ilustram-se alguns destes erros.
No isolamento a sons aéreos, existem duas situações que interessa distinguir:
o isolamento entre o exterior e o interior, normalmente associado ao isolamento
de fachada; e o isolamento entre compartimentos interiores. No primeiro caso, e
para a generalidade dos edifícios, o isolamento sonoro depende essencialmente
do vão envidraçado, em especial do caixilho e do vidro (e eventualmente de caixas
de estores e grelhas de ventilação, se existirem). Se um destes elementos
apresentar um fraco desempenho acústico o resultado global também será fraco
(Figura 6.13 a). No segundo caso, o isolamento sonoro depende do(s) elemento(s)
de separação direto(s) e dos elementos marginais. Em ambos os casos, a existência
de eventuais “pontos fónicos”, como por exemplo, pequenas frinchas, caixas
embutidas em paredes de separação e atravessamento de condutas e/ou de
courettes, podem comprometer fortemente o resultado final (Figuras 6.13 b
e 6.13 c). No isolamento de ruídos de percussão, e também o que acontece com o
condicionamento vibratório de instalações e equipamentos, os defeitos de
construção mais relevantes estão normalmente relacionados com a criação de
pontos de contacto rígidos, onde um defeito de pequeníssima dimensão se pode
traduzir num aspeto relevante em termos de mau isolamento acústico. Por
exemplo, no que respeita aos pavimentos, e de modo a garantir o cumprimento
dos requisitos acústicos legais, as soluções tradicionais de revestimento de
pavimento cerâmico ou em madeira, rigidamente ligados à laje de suporte, têm
vindo a ser substituídas por diversas soluções de melhor desempenho, recorrendo
nomeadamente a betonilhas flutuantes em microbetão ou argamassa, ou de
pavimentos flutuantes em madeira. Entre estas, a execução de betonilha flutuante,
sob o revestimento de piso, é aquela que à partida, para a maioria das construções
com lajes em betão, oferece mais vantagens e não condiciona o tipo de
acabamento. Contudo, na grande maioria das situações, o desempenho destas
betonilhas é muito fraco, devido essencialmente à existência de defeitos de
construção ao longo do seu contorno, como é o caso das ligações rígidas do
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cimento cola de assentamento do revestimento de piso e rodapés (Figura 6.13 d).
No caso de edifícios com execução de novas divisórias aligeiradas entre frações, é
também frequente a execução do arranque da divisória sobre a betonilha flutuante
sem junta sob a divisória (Figura 6.13 e), o que conduz a uma transmissão facilitada
de ruídos de percussão entre compartimentos do mesmo piso (neste caso, com um
resultado final muito pior que a situação tradicional sem a referida betonilha
flutuante).

a)

condições/características. Este aspeto é particularmente importante
em equipamentos instalados em zonas expostas à incidência solar, para
as quais esta degradação é bastante mais acelerada;
2.

Os próprios equipamentos do edifício (incluindo as instalações de
climatização, portões de garagem, etc.) vão sofrendo desgaste
progressivo com a sua utilização. Embora numa situação inicial possam
não apresentar problemas significativos de produção de ruído
e vibrações, o seu envelhecimento pode determinar o surgimento
de ruídos/vibrações parasitas potencialmente perturbadores.
A manutenção periódica destes equipamentos é fundamental para a
garantia do conforto acústico no interior das frações habitacionais de
um edifício;

3.

Todos os elementos móveis da envolvente (sobretudo portas e janelas)
são também objeto de degradação, dependendo da intensidade da
utilização. A afinação periódica destes elementos deve ocorrer sempre
que seja notória a perda de desempenho acústico ou funcional;

4.

Deve existir particular cuidado no que diz respeito a elementos de
fecho com função de isolamento acústico (soluções de guilhotina na
base de portas, vedantes, etc.) os quais devem ser periodicamente alvo
de inspeção visual.

b)

c)
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6.5. A Manutenção
Grande parte das recomendações relativas à manutenção dos edifícios após
a sua reabilitação serão comuns a várias especialidades. Embora os elementos de
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utilização. Ainda assim, elencam-se, abaixo, alguns pontos que se considera serem
particularmente relevantes do ponto de vista acústico 5:
1.

Os apoios antivibráticos de equipamentos sofrem, com o decorrer do
tempo, degradação progressiva. A sua inspeção visual deve ser
realizada periodicamente, verificando se ocorreu alteração das suas

As operações de manutenção num edifício são, na maioria das vezes, condicionadas pela durabilidade
das soluções adotadas em fase de execução. Em grande parte das situações, a especificação de uma
periodicidade de manutenção encontra-se condicionada por outras especialidades, designadamente as
relacionadas com os equipamentos mecânicos (por exemplo de climatização ou de elevação) do
5

edifício. No entanto, esta manutenção é essencial para que se mantenham as condições de conforto
acústico no interior do edifício, pelo que é essencial que sejam identificados os potenciais elementos
críticos que possam potencialmente ser causadores de futuras patologias acústicas no edifício.

Guia FNRE

95

6. Conforto Acústico
[8]

EN 12354-2: 2017 – Building Acoustics – Estimation of acoustic
performance of buildings from the performance of elements
– Part 2: Impact sound insulation between rooms. Bruxelas: CEN, 2017.

[9]

EN 12354-3: 2017 – Building Acoustics – Estimation of acoustic
performance of buildings from the performance of elements
– Part 3: Airborne sound insulation against outdoor sound. Bruxelas:
CEN, 2017.

[10] EN 12354-5: 2017 – Building Acoustics – Estimation of acoustic
performance of buildings from the performance of elements
– Part 5: Sounds levels due to the service equipment. Bruxelas: CEN,
2017.

96

Guia FNRE

7.

Conforto
Visual

Fotografia: Pxhere

7.

Conforto Visual

99

7. Conforto Visual

7.1. Introdução
A iluminação (natural e artificial) constitui um dos aspetos fundamentais do
projeto dos edifícios. Embora as ações de reabilitação que envolvem
a componente de iluminação artificial sejam relativamente comuns, a componente
de iluminação natural é frequentemente descurada, sendo, no entanto,
fundamental para a obtenção de boas condições ambientais interiores e para
eficiência energética global dos edifícios.
O principal objetivo da iluminação é o de criar um ambiente visual que
permita aos ocupantes ver, deslocarem-se em segurança e desempenhar as
diferentes tarefas visuais eficazmente e com precisão, sem causar fadiga
e desconforto visuais indevidos. Os sistemas de iluminação (naturais e artificiais)
deverão ainda ser energeticamente eficientes, minimizando eventuais impactes
energéticos negativos.
Neste sentido, no presente capítulo apresenta-se, de forma concisa, um
conjunto de recomendações e linhas orientadoras para a reabilitação das
componentes de iluminação natural e artificial nas edificações, tendo como
pressupostos a satisfação das necessidades de conforto dos ocupantes e a
eficiência no desempenho energético global, evidenciando-se também
a necessidade de articulação com outras especialidades do projeto de reabilitação
(como os aspetos térmicos e a climatização mecânica, por exemplo).

7.2. O Quadro Regulamentar Atual
O quadro regulamentar atual referente a exigências e recomendações nos
domínios da iluminação encontra-se disperso, e pode ser considerado como
insuficiente e desigual quando se compara a iluminação natural com a iluminação
artificial. De facto, se no que diz respeito à iluminação natural a legislação é
praticamente inexistente, no que diz respeito à iluminação artificial a legislação
usada no país remete-nos para duas normas europeias: EN 12464-1 [2]
e EN-15193-1 [3]. A primeira aborda essencialmente a iluminação dos locais de
trabalho interiores, especificando vários parâmetros, entre os quais os valores das
iluminâncias 1 em planos de trabalho, em função do tipo de espaços interiores e do
tipo de atividades visuais efetuadas nesses espaços, enquanto a segunda das
normas se centra nos aspetos energéticos da iluminação nos edifícios. Ambos os
documentos são fundamentalmente dedicados à iluminação artificial embora
sejam feitas referências e tomados em consideração alguns aspetos da iluminação
natural. Mais recentemente, surgiu uma nova norma nos domínios da iluminação
natural [4], mas a sua aplicação é ainda muito limitada, em particular no domínio
da reabilitação.
Relativamente à iluminação natural existe ainda um documento, não
normativo, que inclui recomendações para o projeto de iluminação (natural
e artificial) nos edifícios [5], aplicável às características do clima português.
O documento efetua uma introdução aos temas da iluminação natural nos edifícios
numa perspetiva holística tendo como pressuposto fundamental a satisfação do

conforto visual dos ocupantes e a utilização racional da energia nos edifícios. São
nele incluídas recomendações quantitativas para o projeto, bem como ferramentas
expeditas para o cálculo da iluminação natural.

7.3. A Abordagem Preconizada
7.3.1. Introdução
Nos edifícios a iluminação pode ser efetuada de três modos distintos:
i) apenas com recurso à iluminação natural, ii) apenas à custa da iluminação elétrica
e iii) mediante a combinação e articulação entre a iluminação natural e artificial.
Numa perspetiva de conforto e eficiência energética é desejável que a iluminação
dos espaços interiores seja efetuada, preferencialmente, com recurso à luz natural
devendo esta ser suplementada por sistemas de iluminação elétrica eficazes e
flexíveis quando as necessidades de iluminação não possam ser satisfeitas apenas
à custa da luz natural.
O aproveitamento da iluminação natural nos edifícios e, em particular,
naqueles com ocupação predominantemente diurna, pode contribuir
significativamente para a eficiência energética, o conforto visual e o bem-estar dos
ocupantes. Neste sentido, as estratégias de aproveitamento da luz natural deverão
ter em consideração os ganhos térmicos potenciais (sobreaquecimentos nos
períodos quentes, arrefecimentos nos períodos frios e ganhos de calor devidos
à utilização da iluminação artificial), a diminuição dos consumos energéticos
(ao substituir a iluminação artificial e ao diminuir ou eliminar o recurso à
climatização mecânica) e ainda, os benefícios mais subjetivos para os ocupantes
decorrentes da utilização da luz natural em vez da luz artificial e da fruição da visão
do exterior [6].
A metodologia descrita nos pontos seguintes e apresentada de forma
esquemática na Figura 7.1, deverá ser entendida como um contributo para
o reequacionamento do papel da iluminação (natural e artificial) no âmbito da
reabilitação dos edifícios.

Figura 7.1 – Ilustração genérica da metodologia de reabilitação da componente de
iluminação nos edifícios.

A iluminância (num ponto de uma superfície) define-se como: quociente entre o fluxo luminoso
recebido por uma superfície elementar contendo o ponto, e a área dessa superfície. Símbolo: Ev, E;
Unidade no SI: lux (lx) [1]).

1
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7.3.2. Avaliação do Existente
As razões na origem de qualquer ação de reabilitação em edifícios podem ser
variadas e incluem, as seguintes: i) degradação na estrutura, na envolvente ou nos
revestimentos exteriores; ii) desadequação funcional do edifício (alteração no tipo
de utilização, modificação da estrutura organizacional, deficientes condições de
conforto ambientais interiores, desempenho energético desadequado, etc.);
iii) razões económicas (aumento do valor do imóvel, custos de exploração
excessivos, etc.); iv) exigências regulamentares e v) intenção de proceder a
conservação e beneficiação arquitetónica.
De um modo geral, as ações de reabilitação que envolvem a iluminação
natural não são ainda muito habituais, sendo frequentemente associadas a outras
ações como sejam a reabilitação térmica, energética ou arquitetónica. Do ponto
de vista energético, os problemas de reabilitação mais comuns, relacionados com
sobreaquecimentos ou arrefecimentos excessivos atribuídos aos vãos
envidraçados, são habitualmente solucionados à custa da penalização da admissão
da luz natural nos espaços interiores (redução das áreas envidraçadas, seleção de
envidraçados de baixa transmitância visível 2 e adoção de dispositivos de
sombreamento pouco eficazes do ponto de vista do controlo da iluminação
natural) com a consequente necessidade de recorrer a iluminação artificial
complementar para satisfação das exigências de conforto visual.
Num processo de reabilitação da componente de iluminação (tendo por
enquadramento geral as exigências de conforto, eficiência energética e
sustentabilidade), os principais objetivos a alcançar deverão ser os seguintes:
•
•

•

•

Proporcionar as iluminâncias necessárias ao desempenho das
diferentes tarefas visuais;
Garantir as condições de conforto visual (eliminando ou atenuando
problemas de encandeamento 3 – direto e por reflexão, pela luz do sol
e/ou do céu, atenuando diferenças excessivas de contrastes,
melhorando a uniformidade das iluminâncias, etc.);
Assegurar que o aproveitamento da iluminação natural não se refletirá
negativamente noutros aspetos do ambiente interior (desconforto
térmico, por exemplo) ou no consumo energético (no arrefecimento
durante os períodos de Verão, por ex.);
Optar por sistemas de iluminação artificial (fontes de iluminação,
luminárias e sistemas de controlo) energeticamente eficientes sem

prejuízo das necessidades quantitativas (valores das iluminâncias) e
qualitativas (minimização do desconforto visual) da iluminação;
•

Assegurar as mais adequadas condições de articulação e
complementaridade entre os sistemas de iluminação natural e artificial
de modo a que o recurso aos últimos só tenha lugar quando as
necessidades de iluminação não possam ser satisfeitas apenas pela luz
natural. Essa articulação deverá ser efetivada mediante a escolha
criteriosa dos sistemas de controlo da iluminação artificial.

Em iluminação é habitual fazer-se a distinção entre os aspetos quantitativos
(aqueles que têm essencialmente a ver com a garantia de uma iluminação
suficiente para a realização das tarefas visuais e que são geralmente avaliados em
termos dos valores das iluminâncias em determinados pontos dos principais planos
de trabalho) e os aspetos qualitativos (aqueles que regulam o encandeamento, a
atenção e a distração e que se manifestam no conforto visual dos ocupantes).
A “quantidade” e a “qualidade” da iluminação natural disponível no interior
dos edifícios dependem, essencialmente, dos seguintes aspetos:
•

Condições de nebulosidade do céu;

•

Período do dia e do ano;

•

Características geométricas do edifício e dos compartimentos;

•

Dimensões, forma, localização, orientação e características de
transmissão da luz dos vãos envidraçados;

•

Características reflectométricas e graus de obstrução de superfícies
exteriores;

•

Características reflectométricas das superfícies interiores.

No contexto da reabilitação de edifícios, qualquer estratégia ou solução de
reabilitação no âmbito da iluminação (natural e artificial) deverá assegurar as
seguintes condições:
•

Existência de iluminâncias suficientes para a realização das tarefas
visuais;

•

Garantia de um ambiente interior luminoso confortável;

2

Transmitância Visível (ou luminosa): Quociente entre o fluxo luminoso transmitido por um
determinado material e o fluxo luminoso nele incidente. Símbolo: Tv. [1].

Nota 1: Incluem-se habitualmente sob esta designação outros efeitos tais como a diminuição dos
contrastes.

3 Encandeamento: Condições de visão nas quais se experimenta quer incómodo, quer redução da
aptidão a distinguir objetos, quer outros efeitos simultaneamente em consequência de uma distribuição
de desfavorável de luminâncias ou do seu escalonamento entre valores extremos muito diferentes ou
em consequência de contrastes excessivos no espaço e no tempo. O encandeamento pode ser direto,
indireto ou por reflexão e pode ser incapacitador ou desconfortável. [1].

Nota 2: Tais reflexões são chamadas também reflexões veladas (do inglês "veiling reflexions").

Encandeamento por Reflexão: Encandeamento produzido por reflexões especulares provenientes de
objetos luminosos, particularmente quando as imagens refletidas aparecem na mesma direção que o
objeto observado ou numa direção vizinha. [1].
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Encandeamento Incapacitador: Encandeamento que prejudica a visão dos objetos sem causar
necessariamente uma sensação desagradável. [1].
Encandeamento Desconfortável - Encandeamento produzindo uma sensação desagradável sem
prejudicar necessariamente a visão dos objetos. [1].
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•

Minimização de eventuais impactes energéticos negativos decorrentes
da utilização dos diferentes sistemas de iluminação natural e artificial.

As estratégias de reabilitação da componente de iluminação (natural
e artificial) nos edifícios podem ser classificadas em três grandes grupos em função
do tipo de intervenção:
•

Atuação ao nível da envolvente do edifício;

•

Atuação ao nível dos espaços interiores;

•

Adoção de soluções avançadas/inovadoras.

O primeiro grupo de estratégias é particularmente útil ao nível dos aspetos
quantitativos da iluminação natural permitindo um controlo mais eficaz sobre a
quantidade de luz a admitir.

Figura 7.2 – Conceito e componentes do Fator de Luz do Dia - FLD (%).

A atuação ao nível dos espaços interiores é particularmente vantajosa no
âmbito da qualidade da iluminação natural, em particular no que diz respeito à sua
distribuição interior. As ações de reabilitação no âmbito da iluminação artificial
também são, naturalmente, incluídas neste grupo (vd. 3.4).

As exigências em termos das iluminâncias interiores e de conforto visual
variam consoante o tipo de edifícios e, mais precisamente, consoante o tipo de
tarefas visuais que são efetuadas [5].

As soluções avançadas/inovadoras podem constituir uma alternativa válida
em casos onde as duas primeiras estratégias não revelem a eficácia desejada, mas
não é habitual usá-las num contexto habitacional/residencial devido ao seu custo
e ao impacte visual e arquitetónico [5].

Os métodos de análise em iluminação natural podem dividir-se em quatro
grandes grupos: i) métodos analíticos (manuais, gráficos ou computacionais);
ii) métodos de avaliação “in situ”; iii) métodos baseados em medições em modelos
reduzidos à escala e iv) métodos baseados na avaliação da opinião dos
ocupantes [5].

As necessidades quantitativas em iluminação são especificadas em termos
de iluminâncias ao longo de planos de trabalho1 e, no caso da iluminação natural,
também em termos de um parâmetro, expresso em percentagem, denominado
Fator de Luz do Dia (FLD). O FLD é o quociente entre a iluminância num ponto de
um plano no interior e a iluminância exterior simultânea num plano horizontal
desobstruído 4 (Figura 7.2). Os métodos mais habituais de cálculo consideram que
o FLD total num ponto de um plano é o resultado da soma de três componentes:
i) a componente direta (CD), ii) a componente refletida exterior (CRE) e
iii) a componente refletida interior (CRI) (Figura 7.2). Na publicação [5] referem-se
diferentes métodos de cálculo, detalhados e expeditos, bem como as principais
recomendações, em termos do FLD e de iluminâncias, para alguns tipos de espaços
interiores.

Em ações de reabilitação, o diagnóstico de eventuais problemas nas
condições de iluminação (natural e artificial) interiores deverá ser precedido pela
avaliação “in situ” dessas mesmas condições, permitindo uma caracterização
rigorosa e objetiva do ambiente interior luminoso [7]. Numa primeira fase, deverão
ser identificados os principais aspetos genéricos a corrigir (luz insuficiente/excessiva,
encandeamento direto ou por reflexão, falta de uniformidade, desarticulação com
os sistemas de iluminação artificial, etc.), para numa segunda fase ser possível
efetuar uma aferição mais rigorosa que permita, desde logo, ter uma ideia do tipo
de estratégias a adotar, e do tipo e grau de articulação com outros domínios da
reabilitação.

O ponto P do plano de trabalho sob a secretária recebe luz diretamente do céu
(CD - Componente Direta), refletida pelas superfícies exteriores (CRE - Componente
Refletida Exterior) e refletida pelas superfícies interiores (CRI - Componente Refletida
Interior). [7]
FLD(%) = (Eint / Eext) x 100 %
FLD(%) = CD(%) + CRE(%) + CRI(%)

Fator de Luz do Dia - Quociente (habitualmente expresso em percentagem) entre a iluminância
natural num ponto de um plano dado no interior de um determinado compartimento, devida à luz
recebida direta ou indiretamente de um céu cuja distribuição de luminâncias é suposta ou conhecida,
4

7.3.3. Articulação com Outras Especialidades
Na reabilitação no âmbito da iluminação torna-se necessário estabelecer
ações de articulação com outros domínios de intervenção a fim de poder
identificar e ultrapassar potenciais áreas de conflito e explorar aspetos que
concorram para a melhoria das condições de outras especialidades.
De modo a ser possível propor soluções construtivas de reabilitação há que
abordar o problema de um modo holístico garantindo as mais adequadas ações de

e a iluminância num plano horizontal proveniente, sem obstruções, de um hemisfério desse céu. A luz
do Sol direta exclui-se de ambos os valores das iluminâncias. [1].
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articulação não só entre o projeto de iluminação natural e de iluminação artificial,
mas também com o projeto de arquitetura (vãos, caixilhos, áreas, impactes visuais,
compatibilidade de materiais, não-degradação do valor patrimonial, histórico
e cultural do edifício), de estruturas (essencialmente relacionadas com a forma,
dimensões e localização de eventuais novos vãos de captação de luz natural) e o
projeto térmico e energético. Neste último caso, é essencial tomar em
consideração os principais aspetos térmicos/energéticos relacionados com os
vãos envidraçados, incluindo eventuais dispositivos de sombreamento.
Seguidamente, referem-se alguns dos aspetos de articulação com outras
especialidades a ter em consideração pelos projetistas de iluminação natural
e artificial.
Interação com o projeto de arquitetura
A grande maioria dos constrangimentos à reabilitação no âmbito
da iluminação natural nos edifícios surge da articulação com o projeto de
arquitetura. De facto, o modo mais eficaz de aumentar a quantidade de luz natural
no interior dos edifícios consiste em incrementar a área envidraçada dos vãos.
Todavia, na grande maioria dos casos esta não constitui uma verdadeira opção por
não ser geralmente possível alterar os vãos devido a: i) constrangimentos
estruturais; ii) limitação dos custos e do grau (dimensão, extensão, intensidade) de
intervenção; e iii) limitação nas alterações à fachada por motivos relacionados com
o valor e as características históricas, culturais, patrimoniais e construtivas da
envolvente exterior.
Todavia, se por um lado alterações significativas na envolvente exterior não
são, frequentemente, uma alternativa exequível na reabilitação de edifícios,
é possível recorrer a estratégias que apenas envolvem atuação ao nível dos
espaços interiores. De um modo geral, estas estratégias são menos invasivas,
possuem custos inferiores e podem ter uma influência significativa na melhoria das
condições de iluminação e do conforto visual para os ocupantes. As principais
estratégias e técnicas de atuação ao nível dos espaços interiores serão também
abordadas à frente.
Interação com o desempenho térmico e energético dos vãos envidraçados
De um modo geral o clima em Portugal implica que se tenha de prestar
particular atenção à estação de arrefecimento uma vez que os períodos Verão são
habitualmente longos, quentes e secos Assim, de modo a evitarem-se problemas
de sobreaquecimento é necessário efetuar um balanço rigoroso entre as reais
necessidades de iluminação natural e as restrições à admissão da radiação solar.
Neste sentido, assume particular importância o projeto e dimensionamento dos
vãos envidraçados nas suas vertentes luminosa, térmica e energética. Se por um
lado a existência de vãos envidraçados amplos beneficia, potencialmente, o
ambiente interior luminoso com abundância de luz natural, por outro lado,
a admissão de radiação solar excessiva (direta e difusa) pode ser causa de
problemas severos de sobreaquecimento em especial durante os períodos de
Verão. Adicionalmente, envidraçados com áreas elevadas podem também
conduzir a problemas de encandeamento. De modo a compatibilizar as diferentes
especialidades, os vãos envidraçados devem ser dotados de envidraçados com
Transmitâncias Luminosas (Tv - vd. Def.2) relativamente elevadas, para permitir
um bom aproveitamento da luz natural, bem como de dispositivos de
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sombreamento eficazes, preferencialmente exteriores, que permitam o controlo
dos ganhos solares. Os dispositivos de sombreamento mitigam os já mencionados
potenciais problemas de sobreaquecimento, mantendo a possibilidade
de admissão de luz natural e, se possível, de contacto visual com o ambiente
exterior.

7.3.4. Conceção da Intervenção
Como foi referido, os principais modos de atuação na reabilitação da
componente de iluminação nos edifícios são: i) a atuação ao nível da envolvente;
e ii) a atuação ao nível dos espaços interiores. Nos pontos seguintes abordam-se
os principais modos de intervenção para melhoria das condições de iluminação nos
edifícios.

7.3.4.1. Atuação ao Nível da Envolvente
As soluções de reabilitação ao nível da envolvente são as mais eficazes do
ponto de vista da quantidade de luz natural que é possível proporcionar no interior
de um espaço. Numa primeira aproximação, pode afirmar-se que a quantidade de
iluminação natural disponível no interior dos compartimentos é proporcional à
área envidraçada das aberturas ou, mais corretamente, ao produto dessa área
envidraçada pela sua transmitância visível2. Neste sentido, o modo mais eficaz de
proporcionar níveis elevados de iluminação natural consiste em aumentar as
dimensões das aberturas de iluminação ou aumentar a transmitância visível dos
envidraçados. Contudo, num processo de reabilitação, a alteração das dimensões,
forma e localização dos vãos não é, regra geral, uma situação habitual, ou mesmo
desejável, pelo grau de intervenção e de impacte arquitetónico que pode
comportar, embora possa ter de ser inevitável, caso haja necessidade imperiosa de
aumentar substancialmente os níveis de iluminação natural interiores.
O aumento substancial das áreas envidraçadas pode, não só originar ganhos
solares importantes (com reflexos no conforto térmico dos ocupantes ou nos
consumos energéticos de climatização), como pode ainda ser causa
de encandeamento [5]. Assim, a alteração das áreas envidraçadas como estratégia
de aumento dos níveis de iluminação natural deverá ser acompanhada por análises
de desempenho energético e de conforto visual rigorosas.
Numa perspetiva de melhoria das condições de iluminação natural, vãos
envidraçados altos e estreitos beneficiam a penetração da luz natural a espaços
mais profundos. Vãos baixos (mas com cota de peitoril acima do plano de trabalho)
de desenvolvimento horizontal favorecem uma boa distribuição da luz natural,
permitindo também um maior controlo do encandeamento e da penetração solar.
Outras formas e localizações de vãos envidraçados poderão ter consequências
diferentes ao nível da intensidade e uniformidade da iluminação natural e do
conforto visual dos ocupantes, devendo qualquer alteração dos vãos envidraçados
ser acompanhada por uma análise adequada.
A utilização de envidraçados de elevado desempenho térmico (de baixa
emissividade e espectralmente seletivos [5]) e de dispositivos exteriores
de proteção solar eficientes [5] poderá, contudo, permitir o aumento das áreas
transparentes sem penalizações energéticas ou de conforto. Em situações em que
se pretenda uma redução do encandeamento, a utilização de envidraçados com
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transmitâncias visíveis moderadas e de dispositivos de sombreamento interiores
versáteis, pode revelar-se uma solução eficaz.
Tendo em vista a adequada escolha e especificação dos envidraçados as
principais propriedades com influência no desempenho luminoso, térmico
e energético, são: a Transmitância Visível – Tv2, 5, o Fator Solar – G 6 (vd. Capítulo
sobre Conforto Térmico), o Índice de Seletividade Espectral - ISE 7 (Figura 7.3)
e Coeficiente de Transmissão Térmica – U (vd. Capítulo sobre Conforto Térmico).

De um modo geral, em Portugal as ações de reabilitação mais vulgares que
envolvem a componente de iluminação natural surgem como consequência do
deficiente desempenho térmico por parte dos vãos envidraçados. Orientações
desfavoráveis, áreas envidraçadas excessivas e ineficácia ou mesmo inexistência
de dispositivos de sombreamento exteriores são as causas mais comuns para os
sobreaquecimentos de Verão e arrefecimentos excessivos durante o Inverno,
devidos aos vãos envidraçados. As soluções para estes casos passam por uma
escolha criteriosa do tipo de envidraçado e de proteções solares exteriores.
Para a generalidade das regiões no País, a prioridade consiste na minimização
dos ganhos solares de Verão, mantendo níveis de iluminação natural aceitáveis.
Neste sentido, a compatibilização entre os aspetos térmicos e de iluminação
natural passa pela escolha de vidros com baixo fator solar e transmitância visível
relativamente elevada, associados a dispositivos de sombreamento exteriores
ajustáveis e eficientes. De entre os envidraçados mais adequados para controlo
solar podem citar-se os vidros coloridos e refletantes (de cor azul-esverdeada) ou,
preferencialmente, os vidros de baixa-emissividade espectralmente seletivos
[5, 7].
Na medida em que a utilização da iluminação natural não deverá refletir-se
em penalizações em cargas de arrefecimento ou em desconforto térmico e visual
para os ocupantes, um projeto de iluminação natural energeticamente eficiente
deverá incluir as necessárias medidas de controlo e proteção solar. O controlo da
radiação solar pode ser efetuado dos seguintes modos:

Figura 7.3 – Ilustração da propriedade de seletividade espectral de um envidraçado.

O desenvolvimento de novos materiais envidraçados, que combinam
desempenhos térmicos/energéticos avançados com transmitâncias visíveis
moderadas/elevadas, potencialmente adaptáveis a praticamente qualquer tipo
de utilização e clima conduziu a que atualmente sejam várias as opções existentes
ao nível dos tipos e características de vidros, proporcionando um variado leque
de soluções de aproveitamento da iluminação natural sem penalização do
desempenho energético. Nas publicações [5] e [7] são apresentados os principais
tipos de materiais envidraçados disponíveis presentemente, bem como as suas
principais características e aplicações.

A Transmitância Visível (Tv) constitui uma medida da proporção de luz visível que atravessa um
determinado sistema envidraçado. Valores elevados de Tv (0.7 a 0.9) significam que os envidraçados
permitem a entrada abundante de luz natural para os espaços interiores e vistas inalteradas para o
exterior, mas também podem ser fontes de encandeamento se não forem adequadamente protegidos.
Envidraçados com valores baixos de Tv (inferiores a 0.4) podem causar distorções visuais e permitem
a admissão de quantidades limitadas de luz natural aos espaços interiores, conferindo-lhes um aspeto
sombrio, particularmente em situações de céu completamente encoberto [5].
5

O Fator Solar (G) constitui uma medida dos ganhos solares úteis através dos vãos envidraçados e
define-se como sendo o quociente entre a energia solar transmitida para o interior através de um vão
envidraçado com o respetivo dispositivo de proteção e a energia da radiação solar que nele incide
6

•

Utilização de dispositivos de sombreamento eficazes;

•

Controlo da orientação, geometria e dimensões das aberturas
envidraçadas;

•

Controlo das propriedades solares-óticas das superfícies transparentes;

•

Um projeto urbanístico eficaz (sombreamento por edifícios ou
vegetação próxima).

O modo mais eficaz de proteger um edifício da radiação solar direta
indesejável é através da utilização de dispositivos de sombreamento. A principal
função dos dispositivos de sombreamento consiste em proporcionar um meio
de controlar a radiação solar direta assegurando, simultaneamente, condições de
conforto visual e térmico aos ocupantes. O tipo, as dimensões e a localização
de qualquer dispositivo de sombreamento dependem do clima, do tipo de uso do
edifício e do tipo de radiação a ser excluída.

(Figura 7.3). Vãos envidraçados com fatores solares elevados proporcionam ganhos solares
substanciais [5].
O Índice de Seletividade Espectral (ISE) define-se como sendo o quociente entre a transmitância
visível e o fator solar. É um índice útil para avaliar a eficiência relativa de diferentes tipos de
envidraçados na admissão de luz natural enquanto bloqueiam partes significativas dos ganhos solares.
Envidraçados com ISE superiores à unidade proporcionam mais luz do que calor e são denominados
espectralmente seletivos, o que significa que transmitem preferencialmente a parte visível do espectro
da radiação solar enquanto que absorvem ou refletem a parte do infravermelho próximo desse mesmo
espectro (Figura 7.3).
7
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Os dispositivos de sombreamento podem ser divididos nas seguintes
categorias: interiores, intercalares ou exteriores; fixos ou ajustáveis, manuais ou
automáticos.
De um modo geral, os dispositivos de sombreamento exteriores são mais
eficazes na redução dos ganhos solares. Adicionalmente, os dispositivos de
sombreamento ajustáveis são potencialmente mais eficientes do que os fixos,
podendo uma melhor proteção solar ser conseguida com dispositivos de cor clara.
Os dispositivos de sombreamento exteriores podem ser classificados nas
seguintes cinco categorias, de acordo com o tipo de proteção solar que
proporcionam [7]:
•

Proteções Solares Horizontais Projetadas - Eficácia máxima para vãos
envidraçados orientados a Sul durante os períodos de Verão;

•

Estores Ajustáveis – Dispositivos de proteção solar que podem ser
ajustados para uma máxima eficácia para todas as orientações. Elevada
flexibilidade para inúmeros requisitos e aplicações. Permitem um
aproveitamento relativamente eficaz da luz natural;

Os acabamentos das superfícies interiores (paredes, tetos, pavimento e
mobiliário) podem desempenhar um papel fundamental na redistribuição
espacial da iluminação natural e artificial. Com superfícies de cores claras e
mate nas paredes e tetos dos compartimentos, é possível melhorar
significativamente a distribuição da luz natural nos espaços interiores,
em particular aumentando a sua contribuição nas zonas mais afastadas dos vãos,
das quais não é possível ter uma visão direta do céu. Na Quadro 7.1
apresentam-se valores recomendados para as refletâncias de algumas superfícies
interiores.
Quadro 7.1 - Gamas de refletâncias recomendadas para superfícies interiores [5].
Superfícies

Reflectâncias recomendadas

Tetos

0,6 a 0,9

Paredes

0,3 a 0,8

Planos de trabalho

0,2 a 0,6

Pisos

0,1 a 0,5

•

Toldos e Ecrãs – Dispositivos para máxima eficácia de proteção em
superfície orientadas a Sul. Elevada flexibilidade e manutenção
reduzida;

•

Proteções Solares Verticais e Mistas Projetadas – Eficácia máxima para
as orientações Nascente e Poente (Palas Verticais). A combinação de
elementos verticais e horizontais projetados, adequadamente
dimensionados, permite elevados níveis de proteção solar para todas
as orientações;

No que diz respeito à iluminação artificial, paredes claras permitem uma mais
eficaz reflexão da luz proveniente dos sistemas de iluminação melhorando a
distribuição interior da luz e, consequentemente, permitindo uma conceção de
sistemas de iluminação artificial mais eficientes.

•

Proteções Totais Ajustáveis – Dispositivos eficazes para aberturas em
todas as direções. Quando totalmente encerrados diminuem
substancialmente os níveis de iluminação natural.

7.3.4.2.2. Geometria e Dimensões dos Compartimentos

7.3.4.2. Atuação ao Nível dos Espaços Interiores
Embora as atuações ao nível da envolvente sejam potencialmente mais
eficazes na obtenção de níveis de iluminação mais elevados nem sempre são as
mais necessárias. De facto, no âmbito das condições de iluminação natural, os
problemas mais comuns relacionam-se, regra geral, não com a falta generalizada
de iluminação, mas antes, com a sua deficiente distribuição espacial e com a
existência de situações de encandeamento. Nestas condições, a atuação ao nível
dos espaços interiores pode revelar-se a estratégia de reabilitação mais adequada.
Outro tipo de reabilitação, no âmbito dos espaços interiores, consiste na
atuação sobre os sistemas de iluminação artificial. Do ponto de vista do
desempenho energético, várias opções de reabilitação eficientes são atualmente
possíveis com benefícios óbvios ao nível dos consumos de energia para
iluminação.
Nos parágrafos seguintes referem-se algumas das linhas de atuação em
termos de reabilitação no âmbito da iluminação nos edifícios ao nível dos espaços
interiores.
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A iluminação natural em compartimentos dotados de vãos envidraçados
praticados numa única parede decresce rapidamente com a distância aos
vãos. Deste modo, uma estratégia de reabilitação eficaz consiste em limitar a
profundidade dos compartimentos, de modo a que o gradiente de iluminação
não seja demasiado elevado, ou seja, de modo a que as zonas mais afastadas
dos vãos não sejam substancialmente "mais escuras" do que as zonas
próximas desses mesmos vãos. Em compartimentos com vãos envidraçados
praticados apenas numa parede só é possível proporcionar boas condições de
iluminação natural até uma profundidade de cerca de duas vezes a altura
dos vãos [5].

7.3.4.2.3. Redistribuição espácio-funcional das Tarefas Visuais
Uma estratégia eficaz que, articulada com outras soluções, também
pode proporcionar um melhor aproveitamento da iluminação natural com um
mínimo de intervenção no edifício, consiste na redistribuição interior das tarefas
visuais em função da disponibilidade da iluminação natural. Assim, as
tarefas visuais mais exigentes e com carácter contínuo devem localizar-se na
metade dos compartimentos mais próxima dos vãos, relegando para
zonas não perimetrais as tarefas visuais menos exigentes e com carácter
descontínuo.
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7.3.4.2.4. Dispositivos de Sombreamento Interiores Eficazes
As ações de reabilitação que visem a eliminação ou mitigação dos efeitos das
diversas formas de encandeamento dependem do tipo específico de
encandeamento (direto ou refletido, devido à luz do sol ou do céu) e da sua
intensidade (grau de encandeamento).
O método mais eficaz de controlo e mitigação do encandeamento consiste
em dotar os vãos envidraçados de sistemas de sombreamento interiores ajustáveis
de cores claras mate. Tais dispositivos deverão ser usados quando o brilho
excessivo proveniente dos vãos envidraçados é causa de encandeamento.
Na publicação [5] é possível encontrar uma análise a alguns tipos e principais
características de dispositivos de sombreamento interiores comuns.

7.3.4.2.5. Articulação entre a Iluminação Natural e Artificial
Na vertente de iluminação, as ações de reabilitação mais comuns incidem
prioritariamente nos sistemas de iluminação artificial. Dependendo do tipo de
edifícios, dos seus períodos de funcionamento e da eficácia dos sistemas
de iluminação natural, a substituição de lâmpadas, luminárias e sistemas de
controlo pouco eficientes por equipamentos mais atuais e mais eficientes pode
conduzir a economias substanciais em energia elétrica para iluminação.
De um modo geral, os problemas mais comuns relativos aos sistemas
de iluminação artificial nos edifícios são os seguintes [7]:
•

Níveis de iluminação desadequados;

•

Desadequada distribuição espácio-funcional da iluminação artificial;

•

Lâmpadas e luminárias pouco eficientes;

•

Desadequação dos sistemas de controlo;

•

Desadequada articulação com a iluminação natural;

•

Manutenção e exploração deficientes.

No contexto da reabilitação energética dos edifícios, as ações de reabilitação
mais efetivas dos sistemas de iluminação artificial são:
•

Realização de novo projeto de iluminação artificial quando os espaços
interiores tenham sofrido alterações espácio-funcionais importantes;

•

Substituição de lâmpadas de baixa eficiência por lâmpadas
economizadoras de energia (fluorescentes tubulares ou compactas ou,
preferencialmente, do tipo LED);

•

Substituição de luminárias pouco eficientes por luminárias mais
recentes que permitam a utilização de LEDs;

•

Utilização de sistemas de controlo da iluminação artificial versáteis que
permitam tirar o máximo partido da luz natural para iluminação dos
espaços interiores;

•

Utilização de cores claras nos acabamentos superficiais interiores e no
mobiliário, favorecendo a reflexão da luz e, consequentemente, a
melhoria da sua redistribuição espacial;

•

Integração dos aspetos de iluminação em programas regulares eficazes
de manutenção e exploração que incluam a limpeza periódica das
luminárias, a substituição de lâmpadas que tenham atingido o seu
período de vida útil máxima e garantam o bom funcionamento e
calibração de eventuais sensores integrantes dos sistemas de controlo
da iluminação.

7.3.5. Cálculo
Nos domínios do cálculo de iluminação em edifícios é necessário considerar
separadamente os cálculos de iluminação natural e os da iluminação artificial,
essencialmente devido às características intrínsecas de cada uma. De facto,
a iluminação natural possui características dinâmicas, devidas à variabilidade das
condições de nebulosidade e da variação diária e sazonal da posição do Sol que
dificultam a sua previsão, por oposição às características “estáticas” da iluminação
artificial.
O principal objetivo do projeto de iluminação natural nos edifícios consiste
em prever os níveis e a distribuição de iluminação natural no interior dos
compartimentos, de modo a poderem ser tomadas as decisões mais acertadas na
fase de projeto (de um edifício novo ou existente), proporcionando as melhores
condições de iluminação com o pressuposto fundamental da satisfação das
exigências do conforto visual dos ocupantes.
Entre os numerosos métodos de previsão da disponibilidade de iluminação
natural nos edifícios o mais habitual faz uso do conceito de Fator de Luz do Dia
(FLD2) para caracterizar as condições de iluminação natural em espaços interiores.
A obtenção do FLD por meios tradicionais (manuais ou gráficos) é um processo
complexo essencialmente devido ao facto de ter de ser calculado ponto a ponto
e, também, por ser necessário ter em consideração numerosos outros fatores,
como sejam a geometria e dimensões dos compartimentos, a geometria
e dimensões das obstruções exteriores, as características espectrofotométricas
das superfícies interiores e exteriores, entre outros. Para além disso, tem que ser
calculado separadamente para cada uma das suas componentes (componente
direta, ou de céu, componente refletida interior e componente refletida exterior)
para, no final, por soma das três componentes, se obter o FLD num determinado
ponto. A metodologia tem que ser repetida consoante o número de pontos em
que se pretenda calcular o FLD. Consoante a complexidade de cada problema,
poderá chegar-se à conclusão de não ser exequível utilizar estes métodos.
O cálculo do FLD (ou das iluminâncias) num conjunto de pontos ao longo de
planos de trabalho pode ser efetuado com recurso a ferramentas simplificadas
(manuais ou gráficas) ou detalhadas (modelos analíticos ou modelos
computacionais de complexidade variável) [8] (Figura 7.4). De entre as ferramentas
simplificadas podem citar-se as que implementam as seguintes métricas:
i) superfície relativa de área envidraçada (quociente entre a área envidraçada e a
área útil de pavimento), ii) fração envidraçada da fachada (quociente entre a área
envidraçada da fachada e a área total da mesma fachada), iii) abertura eficaz
(produto entre a área útil envidraçada e a transmitância luminosa desses
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envidraçados), iv) Fator de Luz do Dia Médio (FLDM), entre outras. Existem ainda
vários métodos computacionais detalhados que implementam modelos analíticos
complexos e modelos computacionais avançados [5,8].

aparência da iluminação natural. Esta metodologia pode constituir uma boa base
de trabalho em climas com predominância de céus limpos, para estimar um valor
inicial de área envidraçada [5].
O FLDM constitui uma medida da quantidade total de luz natural num
determinado espaço interior, e não permite retirar informação sobre a distribuição
da luz natural (nem sobre a forma e localização das aberturas de iluminação
natural). Constitui assim uma aproximação e deve ser sempre visto como uma
estimativa bruta do caráter e aparência da iluminação natural.
Do ponto de vista da avaliação dos impactes energéticos da iluminação
(natural e artificial) nos edifícios, a metodologia de cálculo de referência é
apresentada na Norma EN 15193-1 [3].

7.3.6. Dimensionamento

Figura 7.4 – Diagrama ilustrativo dos diferentes tipos de ferramentas de previsão
das condições de iluminação natural nos edifícios [5].

Embora, atualmente, exista um variado leque de ferramentas computacionais
que permitem o cálculo do FLD em quaisquer situações de nebulosidade e para
qualquer geometria do problema, tais ferramentas de cálculo automático exigem
bastante experiência na modelação do(s) caso(s) em estudo e na análise
e interpretação dos resultados obtidos e, quase sempre, implicam a pré-existência
de um modelo geométrico tridimensional detalhado dos casos em análise. Deste
modo, torna-se útil dispor de ferramentas relativamente simples que permitam,
nas fases iniciais do projeto, ter uma ideia, ainda que aproximada, da quantidade
de iluminação natural disponível no interior dos edifícios a projetar. Uma forma
simples e expedita de efetuar uma avaliação aproximada da iluminação natural no
interior dos edifícios consiste na utilização do Fator de Luz do Dia Médio (FLDM).
O FLDM pretende traduzir o valor médio do fator de luz do dia ao longo do plano
de trabalho e, consequentemente, pode funcionar como um indicador da
quantidade de iluminação natural total num determinado compartimento, em
situações de céu encoberto. O FLDM define-se como sendo o quociente entre a
iluminância média num plano de referência e a iluminância horizontal exterior
desobstruída simultânea [5]. A principal vantagem do FLDM consiste no facto de
poder ser calculado de um modo expedito na maioria dos casos [5].
Para valores do FLDM iguais ou superiores a 5%, o espaço irá parecer
luminoso e claro e com muita luz natural, mesmo em condições de céu encoberto.
Valores entre 2% e 3% irão indicar um espaço com luz natural razoável, mas com
necessidade de iluminação artificial suplementar nos dias de céu encoberto mais
escuros. Os valores de FLDM abaixo de 2% indicam que o sistema de iluminação
artificial poderá ter que estar ligado durante a maior parte do dia em dias de céu
encoberto.
Recorrendo à metodologia simplificada utilizando o FLDM é possível obter
uma estimativa aproximada da área envidraçada necessária para uma determinada
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A quantidade e qualidade dos sistemas de iluminação natural prende-se,
sobretudo, com o dimensionamento dos vãos envidraçados, tendo em
consideração a satisfação das necessidades de conforto visual dos ocupantes dos
edifícios. As metas a atingir são referidas nos documentos de referência [3] e [4]
para a iluminação natural e nos documentos de referência [2] e [3] para a
iluminação artificial.
Os documentos mencionados fornecem metodologias de cálculo detalhadas
e metas a atingir (iluminâncias, Fator de Luz do Dia (FLD) e outras) em função do
tipo de atividades visuais e do tipo de espaços interiores, e que servem
de referência tanto ao projeto de edifícios novos como ao projeto de reabilitação.
No âmbito da iluminação natural, o recurso a metodologias simplificadas e
expeditas (como a metodologia do FLDM, já mencionada [5] pode revelar-se de
grande interesse nas fases mais iniciais do processo. Todavia, o recurso a
ferramentas complexas, que implementam metodologias de cálculo dinâmicas
e detalhadas, pode tornar-se inevitável quando se pretende prever o desempenho
energético global dos edifícios a reabilitar.

7.3.7. Pormenorização
A comunicação dos cálculos e dimensionamentos efetuados deve ser
efetuada separadamente para a iluminação natural e artificial. No caso da
iluminação natural a pormenorização passa necessariamente pela sua
incorporação nas peças desenhadas, acompanhadas por memória descritiva
incluindo os cálculos e resultados finais mais importantes (iluminâncias ao longo
de malhas de pontos de planos de referência, e valores médios e uniformidades,
por exemplo) justificativa das opções tomadas [6].
No caso da iluminação artificial a pormenorização deverá seguir o indicado
na Norma EN 12464-1 [2] (incluindo também as iluminâncias ao longo de malhas
de pontos de planos de referência, valores médios, uniformidades, índices de
encandeamento e localização das luminárias, por exemplo) acrescido
da informação referente ao tipo, quantidade e localização das fontes de luz
artificial, respetivas luminárias e sistemas de controlo [2].

7. Conforto Visual

7.4. A intervenção
Na sequência do que foi referido, é percetível que o sucesso dos projetos de
reabilitação de iluminação natural e artificial está dependente de uma adequada
execução em obra. Neste sentido a equipa de fiscalização deverá possuir formação
específica no âmbito da iluminação de modo a poder garantir a correta
implementação dos detalhes dos projetos de iluminação e adequada articulação
com áreas de especialidade afins (caixilharia, acabamentos superficiais, instalações
elétricas, entre outras).
Poderão e deverão ser efetuadas monitorizações para garantir a observância
da conformidade dos parâmetros e objetivos de ambos os projetos (iluminação
natural e artificial).

[4]

EN 17037:2018 – Daylight in Buildings. Brussels, European Committee
for Standardisation (CEN), 2019.

[5]

Santos, A. - A Iluminação natural nos edifícios. Uma perspetiva no
âmbito do conforto ambiental e da eficiência energética. Lisboa, LNEC,
Informação Técnica de Edifícios N.º 57, 2014.

[6]

Santos, A. - Desenvolvimento de uma Metodologia de Caracterização
das Condições de Iluminação Natural nos Edifícios Baseada na
Avaliação “In Situ”. Lisboa, 2003. Coleção Teses de Mestrado do
LNEC (TM), TM 14.

[7]

Santos, A. - A Iluminação Natural e Artificial Como Componentes da
Reabilitação Energética nos Edifícios, in Miranda Dias, J.; Grandão
Lopes, J. (Coord.) - “Conservação e Reabilitação de Edifícios Recentes”.
Lisboa: LNEC, julho de 2010, pp. 7-35 (Cadernos Edifícios N.º 5).

[8]

Santos, A. - Desenvolvimento de um método para a caracterização
dinâmica da iluminação natural nos edifícios aplicável a climas
mediterrânicos. Lisboa: IST, 2011. Tese de Doutoramento
(desenvolvida no LNEC).

[9]

Decreto-Lei n.º 118/2013. D.R. n.º 159, Série I de 2013-08-20.
Portarias e Despachos Regulamentares. Sistema de Certificação
Energética dos Edifícios, Regulamento de Desempenho Energético dos
Edifícios de Habitação (REH) e Regulamento de Desempenho
Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS).

7.5. Uso e Manutenção
É de todo o interesse e importância a existência de um “manual de utilização
do edifício” e de um plano de manutenção e exploração que incluam os aspetos
mais relevantes nos domínios da iluminação natural e artificial. Devido à
especificidade e relativa novidade da inclusão dos aspetos de iluminação natural
no projeto de reabilitação dos edifícios, poderá ser necessário recorrer
a especialistas para a produção dos documentos mencionados e em particular aos
Manuais de Utilização. Aspetos como a periodicidade de limpeza dos envidraçados
da envolvente exterior e a repintura das superfícies interiores deverão constar do
plano de manutenção e exploração dos sistemas de iluminação natural.
No que diz respeito à iluminação artificial é essencial a existência de um
plano de manutenção e exploração sintético, mas que aborde as principais
questões relacionadas com a durabilidade e o controlo dos consumos de energia
elétrica para iluminação. O tipo, características, período de vida expectável, e
intervalo de substituição de fontes de iluminação e outros equipamentos
luminotécnicos (luminárias e controlos - vulgo interruptores) deve também constar
do plano de manutenção e exploração diminuindo-se, deste modo, os custos com
a manutenção e exploração.
Não se afigura possível indicar valores-tipo para a grande maioria dos
aspetos mencionados, uma vez que estarão muito dependentes das características
específicas dos espaços/edifícios reabilitados. Tais valores terão de resultar de
uma análise cuidada das características mais relevantes dos espaços/edifícios com
influência na manutenção e exploração das componentes de iluminação.
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8.1. Introdução
Esta secção aborda as estratégias de intervenção recomendadas
relativamente às Instalações Técnicas dos edifícios a reabilitar, nomeadamente:
climatização e ventilação, água quente sanitária, instalações elétricas,
telecomunicações, elevadores, águas e esgotos, gás.
Em cada processo de reabilitação as equipas de projeto e diagnóstico
deverão fazer uma análise integrada do edificado existente, do programa proposto
para o edifício a reabilitar e do tipo de intervenção prevista. Este processo
permitirá, em cada caso, analisar a exequibilidade das recomendações descritas
nos próximos parágrafos.
De um modo geral, as infraestruturas existentes devem ser analisadas de
forma a aferir o seu estado de conservação, a viabilidade da sua adaptação ao
programa da intervenção, e a sua adequação face à Legislação e às normas em
vigor. Esta análise deve abranger os equipamentos e instalações, bem como as
zonas técnicas e coretes. Destinando-se as presentes intervenções à reabilitação
de imóveis devolutos e que vão ter alteração de uso, e potencialmente também de
configuração arquitetónica, é expectável que na sua maioria as instalações
técnicas dos edifícios alvo não sejam aproveitáveis. Assim, admite-se que, com
exceção de algumas instalações específicas e localizadas e que se apresentem em
boas condições e adequadas ao uso e legislação em vigor (por exemplo
elevadores), na vasta maioria dos casos as instalações sejam maioritariamente
novas. Poderá, no entanto, ser viável aproveitar localizações de zonas técnicas e
passagens/distribuições, minorando assim as intervenções estruturais.
Nota relativa à organização deste texto: dada a natureza diversa das
Instalações Técnicas englobadas no presente capítulo, e para facilitar a leitura,
opta-se por criar uma subdivisão interna por grandes grupos, replicando
a organização do texto para cada subcapítulo dedicado a uma “família”
de Instalações. Os subcapítulos agrupam instalações como segue:
•

AVAC: climatização e águas quentes sanitárias;

•

IETE: Instalações Elétricas, Telecomunicações e Elevadores;

•

AE: Águas e Esgotos;

•

G: Gás.

8.2. AVAC: Climatização e Águas Quentes Sanitárias
8.2.1. O Quadro Regulamentar Atual
As intervenções previstas enquadram-se no REH (Regulamento do
Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação), no caso dos edifícios
destinados a habitação, e no RECS (Regulamento do Desempenho Energético dos
Edifícios de Comércio e Serviços), no caso das residências de estudantes. Estes
dois regulamentos estão incluídos no Decreto-Lei n.º 118/2013 de 20 de agosto
[1], que por sua vez remete para um largo conjunto de Portarias e Despachos. Este
Decreto-Lei e os Despachos e Portarias associados têm sido sujeitos a atualizações
que deverão ser consideradas. Este procedimento faz com que os projetistas

devam, no momento em que iniciam o trabalho e ao longo do seu
desenvolvimento, aferir se existem novas versões dos referidos regulamentos e da
legislação associada, de forma a considerar o que for aplicável. Quer o REH quer
o RECS dedicam secções específicas aos edifícios alvo de intervenção,
destacando-se aqui um conjunto de pontos mais relevantes para estas
intervenções:
REH – Artigo 29º Eficiência dos sistemas técnicos de edifícios sujeitos a
intervenção.
Define requisitos e princípios para sistemas técnicos, sempre que tal seja
possível do ponto de vista técnico ou funcional, são idênticos aos aplicáveis a
edifícios novos. As situações de exceção que permitem a utilização de requisitos
inferiores têm de ser reconhecidas por entidade competente para o licenciamento
de operações urbanísticas. Nestes casos podem ser utilizadas soluções alternativas
desde que seja demonstrado que o desempenho do edifício não fica inferior após
a intervenção.
O artigo 29º define ainda requisitos menos restritivos para as necessidades
nominais de energia primária (Ntc superior ao valor aplicável a edifícios novos).
Dentre as atualizações legais recentes aplicáveis ao REH, importa destacar a
publicação a 18 de julho de 2019 do Decreto-Lei n.º 95/2019 [2], que estabelece
o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónomas, sempre que
estes se destinem a ser total ou predominantemente afetos ao uso habitacional.
Este Decreto-Lei formaliza o princípio “Reabilitar como Regra” e “define os
princípios fundamentais da reabilitação de edifícios e frações autónomas, que
todas as operações de reabilitação devem ter presente, visando conciliar
a melhoria das condições de habitabilidade com uma resposta responsável
e proporcionada em termos de respeito pela preexistência e pela sustentabilidade
ambiental”. No âmbito do comportamento térmico e eficiência energética em
edifícios, o Decreto-Lei n.º 95/2019 é aplicável quando o edifício original seja
anterior à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 40/90 de 6 de fevereiro.
Os critérios mínimos a respeitar são definidos com base em patamares de custos
da intervenção, por sua vez calculados através de custos padrão para diferentes
tipos de sistemas ou soluções. No caso do REH, e à data de 12 de setembro de
2019, deixa-se a nota de que o Decreto-Lei n.º 95/2019 de 18 de julho deve
ser lido com as Portarias n.º 297/2019 [3] de 9 de setembro e 303/2019 de
12 de setembro [4]. Relativamente às instalações diretamente relacionadas com a
legislação de desempenho energético de edifícios de habitação, resultam do
pacote legislativo RcR as seguintes especificidades:
Classe energética: definição de níveis mínimos de classe energética em
função do tipo de operação, sendo que nas operações tupo Y ou Z (conforme
definido na Portaria n.º 297/2019 de 9 de setembro [3], a partir dos custos padrão
definidos na Portaria n.º 303/2019 de 12 de setembro [4]), devem-se assegurar
pelo menos classe D e C, respetivamente.
Ventilação: para operações do tipo Y ou Z, estabelece-se a obrigatoriedade
de admissão de ar nos quartos e salas, com caudais de ar de respetivamente
30 m3/h e 60 m3/h, e de extração nas instalações sanitárias segundo os critérios
da NP 1037-1 ou extração mecânica permanente com caudais de 45 e 30 m3/h,
em instalações sanitárias com e sem duche, respetivamente; note-se que esta
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obrigação surge explícita na legislação Reabilitar como Regra [2], apesar de tal não
acontecer na legislação geral de desempenho energético dos edifícios de
habitação (Regulamento do Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação,
REH [1]), em que só são contemplados caudais mínimos de renovação do ar
da fração como um todo, que deverão ser não inferiores a 0.4 RPH. Cabe aos
projetistas assegurar que se baseiam sempre em legislação em vigor à data.
RECS – Artigo 43º Eficiência dos sistemas técnicos.
Preconiza uma intervenção em edifícios existentes que deve salvaguardar a
integração harmoniosa entre os sistemas técnicos existentes e novos, em
condições que promovam a eficiência e o desempenho energético do edifício.
Destaca-se que os princípios e requisitos de desempenho são aplicáveis desde que
tal seja possível do ponto de vista técnico ou funcional, salvo situações de exceção,
reconhecidas por entidade competente para o licenciamento de operações
urbanísticas, podendo ser abordadas soluções alternativas desde que seja
demonstrado que o desempenho do edifício não diminui em relação à situação
antes da intervenção. Define um coeficiente de majoração para o Indicador de
Eficiência Energética IEEpr, para os edifícios alvo de intervenção.

Propõe-se a implementação de sistemas energéticos com fácil utilização e
baixa manutenção. Pretende-se maximizar a utilização de energia renovável
proveniente de sistemas solares fotovoltaicos que, nos casos em que exista
viabilidade técnica, poderão ser potenciados por sistemas centralizados de
produção de AQS ou de aquecimento ambiente. Assim, sempre que o edifício
tenha coberturas ou terraços com exposição solar adequada, deve-se considerar
a instalação de um sistema solar fotovoltaico para autoconsumo, cuja finalidade
primordial será a alimentação do sistema de produção térmica. Este sistema será
ainda utilizado para suprir outros consumos das zonas comuns sempre que a
produção elétrica seja excedentária.

8.2.2.2.1. Residências de Estudantes
Edifício com cobertura que permite a instalação de sistema solar
fotovoltaico:
Propõe-se um sistema energético integrado e centralizado, servindo os
quartos, baseado nos seguintes princípios:

Em suma, tanto no caso do REH como do RECS existe uma intenção legal de
que os edifícios a intervencionar cumpram a “lei geral” e sejam tão eficientes
quanto possível [1]. Nos casos em que isso não aconteça devem ser reconhecidos
como tal por entidades externas ao projeto (entidade competente para
o licenciamento, por exemplo a Câmara Municipal). Mesmo nessas situações de
exceção, em que se demonstre inviabilidade por motivos técnicos ou funcionais,
o projetista deve demonstrar que adota soluções tão boas quanto possível e que
o desempenho após a intervenção não é inferior à situação pré-reabilitação.

•

Sistema centralizado de produção de calor para preparação de água
quente sanitária (AQS) e aquecimento ambiente, através de conjunto
de bombas de calor de baixa e alta temperatura, alimentadas
prioritariamente por painéis fotovoltaicos;

•

Central térmica integrando as bombas de calor, depósitos de inércia e
acessórios hidráulicos;

•

Sistema de gestão técnica centralizada, digital e webserver, com ligação
a todas as instalações técnicas principais;

8.2.2. A Abordagem Preconizada

•

Distribuição hidráulica a “dois tubos” alimentando uma rede de
radiadores individuais para aquecimento interior dos quartos, I.S. e
corredores. As redes “dois tubos” devem agrupar, de forma separada,
espaços com exposição solar semelhante, permitindo a futura alteração
para redes “quente ou frio”;

•

Cada radiador será controlado por termostato digital com possibilidade
de comando local ou remoto com ligação via web. Em cada quarto, na
zona posterior de um dos radiadores serão pré-instalados pontos
de alimentação elétrica, comando e descarga de condensados,
permitindo a futura substituição por ventiloconvetor com capacidade
de aquecimento e arrefecimento;

•

Anel “aberto” para distribuição de AQS para cada I.S., cozinhas e zonas
comuns.

8.2.2.1. Avaliação do Existente
As infraestruturas existentes devem ser analisadas de forma a aferir o seu
estado de conservação e a viabilidade da sua adaptação ao programa da
intervenção. Esta análise deve abranger os equipamentos e instalações, bem como
as zonas técnicas e coretes. Destinando-se estas intervenções à reabilitação de
imóveis devolutos ou que vão ter alteração de uso, e potencialmente também
de configuração arquitetónica, é expectável que na sua maioria as instalações
técnicas dos edifícios alvo não sejam aproveitáveis. Assim, admite-se que, com
exceção de algumas instalações específicas e localizadas, na vasta maioria dos
casos as instalações sejam maioritariamente novas. Poderá ser viável manter as
zonas técnicas e passagens/distribuições, minorando assim as intervenções
estruturais.

8.2.2.2. Conceção da Intervenção
Considera-se que o a intervenção nas instalações tem o objetivo de dotar o
edifício reabilitado deve ter padrões de desempenho próximos ou idênticos ao de
um edifício novo. Identificam-se três tipologias principais de intervenção:
residencial para renda controlada, residencial para renda com valor de mercado e
residências de estudantes.
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Edifícios sem sistema solar fotovoltaico:
•

Sistema centralizado de produção de calor para preparação de água
quente sanitária (AQS) e aquecimento ambiente, através de conjunto
de bombas de calor de alta temperatura ou caldeiras a gás (quando não
é possível, por falta de espaço adequado, instalar as BCs);

•

Central Térmica integra BCs ou caldeiras, depósitos de inércia e
acessórios hidráulicos;

8. Instalações
•

Sistema de gestão técnica centralizada, digital e webserver, com ligação
a todas as instalações técnicas principais;

•

Distribuição hidráulica a “dois tubos” alimentando uma rede
de radiadores individuais para aquecimento interior;

•

Quando a produção térmica recorrer a bomba de calor, as redes “dois
tubos” devem agrupar, de forma separada, espaços com exposição solar
semelhante, permitindo a futura alteração para redes “quente ou frio”;

•

Cada radiador incluirá termostato digital com possibilidade de comando
local ou remoto com ligação via web;

•

Anel “aberto” para distribuição de AQS para cada I.S., cozinhas e zonas
comuns.

Em todos os casos, para viabilizar a não instalação de arrefecimento ativo
nos quartos, estes deverão ter dispositivos para assegurar ventilação natural com
“entrada baixa” e “saída alta” (por exemplo vãos oscilo-batentes, ou com limitação
de abertura), e dispositivos de sombreamento exterior móvel. Em complemento,
deve-se assegurar inércia térmica média, inclusive nas intervenções em estrutura
de madeira.
Em zonas particularmente quentes do país, ou em edifícios que, pela sua
exposição, estejam sujeitos a maiores cargas solares, pode-se considerar central
térmica com bombas de calor com produção de “frio” para arrefecimento
ambiente. Nestes casos, nos quartos, os radiadores são substituídos por um
ventiloconvetor. Esta solução deve ser cuidadosamente ponderada pois aumenta,
consideravelmente, a complexidade e respetivos custos de instalação
e exploração.
A menos que se demonstre economicamente viável, deve-se abdicar da
ventilação com recuperação de calor nos quartos, e adotar soluções de ventilação
com extração mecânica programável nas IS e copas, e admissão exterior junto ao
radiador, por registo manual regulável.
Nos espaços de serviços comuns e elevada ocupação das residências (salas
de estudo, de refeições, de convívio, etc.), deve-se prever a instalação de
climatização com sistemas autónomos de expansão direta e unidade
de tratamento de ar com recuperação de calor.

8.2.2.2.2. Habitação
Edifício com cobertura que permite a instalação de sistema solar
fotovoltaico:
Propõe-se sistemas energéticos centralizados ou descentralizados baseados
nos seguintes princípios:
•

Sistema centralizado de produção de calor para preparação de água
quente sanitária (AQS) de todas as frações e aquecimento ambiente
(neste caso apenas nas frações de "renda controlada"), através de

conjunto de bombas de calor de baixa e alta temperatura, alimentadas
prioritariamente por painéis fotovoltaicos;
•

Central Térmica integrando bombas de calor, depósitos de inércia e
acessórios hidráulicos;

•

Distribuição hidráulica a “dois tubos” alimentando uma rede de
radiadores individuais para aquecimento interior das frações de "renda
controlada". As redes “dois tubos” devem agrupar, de forma separada,
espaços com exposição solar semelhante, permitindo a futura alteração
para redes “quente ou frio”;

•

Todos os apartamentos terão um termoacumulador para AQS,
capacidade variável em função da tipologia, aquecido pelo sistema
central. O termoacumulador inclui uma resistência elétrica de apoio
alimentada pelo quadro elétrico da fração;

•

Contagem de entalpia individualizada por fração/apartamento;

•

Sistema de gestão técnica centralizada, digital e webserver, com ligação
a todas as instalações técnicas principais e aos contadores de entalpia;

•

Todas as frações de habitação "renda de mercado" serão dotadas
de sistemas de climatização autónomos, do tipo expansão direta
(multisplit ou mini-VRF). Apenas o AQS será produzido pelo sistema
centralizado.

Edifícios sem sistema solar fotovoltaico:
Propõe-se sistemas descentralizados baseados nos seguintes princípios:
•

Nas frações de "renda controlada" instalação de caldeiras individuais
com duplo circuito. Um para produção instantânea ou acumulada de
AQS e outro para aquecimento ambiente com radiadores localizados
nos espaços principais;

•

Nas frações de habitação "renda de mercado", instalação de sistemas
de climatização autónomos, do tipo expansão direta (multisplit
ou mini-VRF) e produção de AQS com bombas de calor individuais com
depósito integrado.

Para viabilizar a não instalação de arrefecimento ativo nos apartamentos de
renda controlada, estes deverão ter dispositivos para assegurar ventilação natural
com “entrada baixa” e “saída alta” (por exemplo vãos oscilo-batentes, ou com
limitação de abertura), e devem ser definidos os dispositivos de sombreamento
exterior móvel. Em complemento, deve-se assegurar inércia térmica suficiente,
pelo menos no pavimento e laje de teto dos quartos, inclusive nas intervenções
em estrutura de madeira. Estes princípios são igualmente aplicáveis aos
apartamentos de habitação "renda de mercado" como medidas de otimização
energética para conforto e minimização dos consumos energéticos.
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A menos que se demonstre economicamente viável, deve-se abdicar da
ventilação com recuperação de calor nas várias frações, e adotar soluções de
ventilação com extração mecânica programável nas IS e cozinhas, e admissão em
todos os espaços de permanência, incluindo registo manual regulável.

8.2.3. A Intervenção
A fiscalização de todos os trabalhos de obra relacionados com a instalação
de AVAC deve incluir:
•

Verificação prévia dos materiais e equipamentos propostos pelo
adjudicatário e respetiva conformidade com o estabelecido em C.E. de
projeto e legislação aplicável, assim como, marcação CE;

•

Verificação prévia dos desenhos de preparação para execução em obra;

•

Verificação periódica da qualidade dos trabalhos, cumprimento do
estabelecido em projeto e levantamento de eventuais não
conformidades, incluindo registo fotográfico;

A metodologia de cálculo das cargas térmicas poderá ser “estática”, baseada
no dia de projeto, e deve contabilizar as seguintes variáveis:

•

Monitorização de selagens e atravessamentos de infraestruturas em
“fronteiras” corta-fogo, acústicas ou térmicas;

Dados climáticos de dimensionamento representativos do ano
climático médio (incluindo temperatura de bolbo seco do ar exterior,
humidade relativa do ar exterior, radiação solar direta e difusa, ventos
dominantes);

•

Comunicação permanente com equipa de projeto;

•

Acompanhamento dos ensaios da instalação.

8.2.2.3. Cálculo e Dimensionamento
As soluções de climatização deverão ter como objetivo principal assegurar
condições interiores de conforto para os espaços principais. Como tal, os cálculos
a realizar no dimensionamento dos equipamentos deverão ter em conta o
estabelecido da norma internacional “ISO 7730” [5] e as recomendações
ASHRAE [6] (Fundamentals, capítulos 17, 18 e 19). A utilização destes
documentos de referência permite evitar o sobredimensionamento de sistemas de
climatização.

•

•

Ganhos internos provenientes dos ocupantes (a determinar consoante
a ocupação estabelecida no programa de intervenção), iluminação
artificial e equipamentos;

•

Ganhos externos por exposição à radiação solar direta;

•

Taxa de renovação de ar;

•

Soluções construtivas representativas dos materiais existentes
a manter e dos novos que integram os elementos arquitetónicos do
edifício (paredes, vãos envidraçados, pavimentos, coberturas
e sombreamentos);

•

Condições termo-higrométicas do ar interior pretendidas (exemplo:
20 ºC – 25 ºC, sem controlo direto de humidade interior).

A metodologia de cálculo por simulação dinâmica computacional para efeitos
de dimensionamento não é obrigatória, no entanto, poderá ser também adotada,
especialmente em intervenções de elevada complexidade. Note-se que, no caso
das Residências de Estudantes, o enquadramento legal é o RECS que prevê a
simulação dinâmica detalhada como método base na análise de desempenho
energético, portanto pelo menos nesses edifícios será necessário desenvolver um
modelo de simulação dinâmica [1].

8.2.2.4. Pormenorização
O projeto, nomeadamente as peças desenhadas e respetivo detalhe, será
executado de acordo com o estipulado, para as várias fases, na Portaria
n.º 701-H/2008 [7].
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A todos os aspetos indicados acrescem os estipulados no contrato a
estabelecer entre Dono-de-Obra e equipa de fiscalização.

8.2.4. A Manutenção
O projeto, condução e manutenção preventiva das Instalações de AVAC
deve seguir o estabelecido na versão mais atual do “Decreto-Lei n.º 118/2013 de
20 de agosto”, nomeadamente os artigos 41, 43, 45 e 49. Não obstante, o contrato
de manutenção da instalação deve prever inspeções com registos mensais,
trimestrais e semestrais, incluindo:
•

Limpeza de filtros de ar e água;

•

Revisão e ajuste de todos os equipamentos da instalação de AVAC;

•

Mapas de caudais de ar, caudais de água, consumos elétricos e
temperatura;

•

Verificação das ligações elétricas e dos sistemas de controlo;

•

Verificação dos sistemas especiais como tratamento de águas,
segurança ativa, etc.

Deverão ainda ser seguidas eventuais indicações especiais dos fabricantes
dos equipamentos da instalação. Para tal, é fundamental que no final da obra
e/ou após a receção provisória seja desenvolvido um arquivo digital com
os manuais técnicos de todos os equipamentos e as telas finais para futura
consulta.

8. Instalações
Devem ser cabalmente especificadas as habilitações mínimas dos técnicos
envolvidos nas diferentes atividades de instalação e manutenção.

8.3. IETE: Instalações Elétricas, Telecomunicações e Elevadores
8.3.1. O Quadro Regulamentar Atual
Decreto-Lei n.º 42 895 de 31 de março de 1960 [8] que aprovou o
Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de
Seccionamento, com as alterações que lhe foram introduzidas pela
Portaria n.º 37/70 de 17 de janeiro [9], pelo Decreto-Regulamentar n.º 14/77 de
18 de fevereiro [10] e pelo Decreto-Regulamentar n.º 56/85 de 6 de setembro
[11].
Portaria n.º 949-A/2006 de 11 de setembro [12] que aprovou as Regras
Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão, alterada pela Portaria
n.º 252/2015 de 19 de agosto [13].
Decreto-Lei n.º 39/2010 de 26 de abril [14], que estabelece o regime jurídico
da mobilidade elétrica, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 90/2014 de
11 de junho [15].

eletrónicas, à instalação de redes de comunicações eletrónicas e à construção
de infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações, conjuntos
de edifícios e edifícios [20], alterado pelo Decreto-Lei n.º 258/2009, de 25 de
setembro [21], pelas Leis n.ºs 47/2013, de 10 de julho [22], e 82 -B/2014,
de 31 de dezembro [23], pelo Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho [24] e pelo
Decreto-Lei n.º 95/2019 de 18 de julho [2].
Manual ITED – Prescrições e Especificações Técnicas das Infraestruturas de
Telecomunicações em Edifícios – na sua edição mais atual, publicado pela
ANACOM [25].
Decreto-Lei n.º 58/2017 de 9 de junho [26] que estabelece os requisitos
aplicáveis à conceção, fabrico e colocação no mercado de ascensores e de
componentes de segurança para ascensores, transpondo para a ordem jurídica
interna a Diretiva n.º 2014/33/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização da legislação dos
Estados-Membros respeitante a ascensores e componentes de segurança para
ascensores.
As normas europeias EN 81-20 [27] e EN 81-50 [28] que estabelecem as
regras de segurança para o fabrico e instalação de ascensores.

Portaria n.º 252/2011 de 27 de junho [13] que estabelece as normas técnicas
para instalação e funcionamento de pontos de carregamento normal em edifícios
e outras operações urbanísticas abrangidos pelo disposto nos artigos 28.º e 29.º
do Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril [14].

Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto [29] que estabelece as normas
técnicas destinadas a permitir a acessibilidade das pessoas com mobilidade
reduzida nos espaços públicos, equipamentos coletivos, edifícios públicos e
habitacionais, alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 136/2014, de 9 de setembro [30],
n.º 125/2017, de 4 de outubro [31] e n.º 95/2019 de 18 de julho [2].

Portaria n.º 220/2016 de 10 de agosto [16] que estabelece as potências
mínimas e as regras técnicas a que devem satisfazer as instalações de
carregamento de veículos elétricos em edifícios e outras operações urbanísticas,
que disponham de locais de estacionamento abrangidos pelo disposto no artigo
28.º do Decreto-Lei n.º 39/2010 [14], de 26 de abril, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 170/2012, de 1 de agosto e pelo
Decreto-Lei n.º 90/2014, de 11 de junho.

Portaria n.º 349-D/2013 [32] de 2 de dezembro que estabelece os requisitos
de conceção relativos à qualidade térmica da envolvente e à eficiência dos
sistemas técnicos dos edifícios novos, dos edifícios sujeitos a grande intervenção
e dos edifícios existentes e aprova o Regulamento de Desempenho Energético dos
Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), alterada pela Portaria n.º 17-A/2016 de
4 de fevereiro [33].

Portaria n.º 221/2016 de 10 de agosto [17] que estabelece as regras
aplicáveis à instalação e funcionamento dos pontos de carregamento de baterias
de veículos elétricos, tal como definido no n.º 8 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril [14], alterado pela Lei n.º 64 -B/2011, de
30 de dezembro e pelos Decretos-Lei n.º 170/2012, de 1 de agosto e 90/2014,
de 11 de junho, em matéria técnica e de segurança.
Guia Técnico das Instalações Elétricas para a Alimentação de Veículos
Elétricos em Corrente Alternada publicado pela Direção Geral de Energia e
Geologia a 3 de abril de 2018 [18].

Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de novembro [34] que estabelece o regime
jurídico da segurança contra incêndios em edifícios, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 224/2015 de 9 de outubro [35], alterado pelo Decreto-Lei
n.º 95/2019 de 18 de julho [2], e alterado e republicado pela Lei n.º 123/2019 de
18 de outubro [49].
Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro que aprovou o Regulamento
Técnico de Segurança contra Incêndios em Edifícios [36].

Manual de Ligações à Rede Elétrica de Serviço Público editado pela EDP
Distribuição na sua versão mais atualizada [19].

Decreto-Lei n.º 53/2014 de 8 de abril que estabelece um regime excecional
e temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção
tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas
de reabilitação urbana, sempre que se destinem a ser afetos total ou
predominantemente ao uso habitacional.

Decreto-Lei n.º 123/2009 de 21 de maio que estabelece o regime aplicável
à construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de comunicações

Decreto-Lei n.º 95/2019 de 18 de julho que estabelece o regime aplicável à
reabilitação de edifícios ou frações autónomas [2].

Guia FNRE

117

8. Instalações
Regulamentação da Direção Geral de Energia e Geologia aplicável.
A presente relação legislativa e regulamentar não pretende ser exaustiva e,
dado o seu caráter dinâmico, deverá ser confirmado ao longo de todo o processo
que se estão a seguir a totalidade dos documentos relevantes e na sua versão mais
atualizada.

ser consultado o distribuidor de energia no que diz respeito à localização de
portinholas e contadores de energia.
Todos os cabos e condutores das instalações elétricas deverão ser do tipo
livres de halogéneo, com baixa emissão de fumos opacos e cumprir com as classes
previstas no Regulamento dos Produtos de Construção (RPC) [37].

8.3.2. A Abordagem Preconizada
8.3.2.1. Avaliação do Existente
Deverá ser feita uma avaliação geral das instalações existente tendo em
atenção o seu estado de conservação, a possibilidade da sua adaptação às novas
exigências e a sua adequação à legislação e às normas em vigor.
Como já anteriormente referido, é expectável que, na maioria das
intervenções, a quase totalidade das instalações venham a ser novas sendo, no
entanto, de prever que algumas instalações específicas como quadros elétricos,
elevadores e postos de transformação possam eventualmente vir a ser reutilizadas
depois de devidamente revistas e beneficiadas.
A avaliação do existente deverá abranger também as tubagens de entrada,
os nichos, os espaços técnicos, as coretes e os ocos da construção existentes cuja
reutilização pelas instalações técnicas possa ser viável.

8.3.2.2. Conceção da Intervenção

Figura 8.1 – Exemplo de edifício com um posto de transformação de serviço público
e uma portinhola P400.

Instalações Elétricas
Muito embora os edifícios destinados a habitação sejam alimentados em
baixa tensão e a grande maioria dos destinados a residências de estudantes
também, a intervenção poderá exigir aumento da potência contratada.
Tendo em conta a potência a alimentar para a instalação reabilitada, deverá
ser analisado em conjunto com a entidade distribuidora de energia a
disponibilidade local e a eventual necessidade de considerar um espaço para a
instalação de um posto de transformação de serviço público ou, no caso de
edifícios destinados a um único consumidor cuja potência a alimentar seja elevada
(em regra para valores superiores a 200 kVA) considerar a alimentação das
instalações em média tensão.
Deverá também ser analisado em conjunto com a entidade distribuidora de
energia e com a câmara municipal a necessidade de criação de espaços técnicos
para instalação de armários de distribuição.
Em princípio, a ligação em baixa tensão à rede pública deverá ser feita numa
portinhola instalada no exterior do edifício, devendo os edifícios destinados a uma
única entidade, ou as frações autónomas independentes exclusivamente
acessíveis a partir da via pública (ex: espaços comerciais), possuir o respetivo
contador de energia colocado no exterior do edifício. Para a localização quer das
portinholas quer dos contadores, poderá ser vantajosa a reutilização de espaços
técnicos anteriormente existentes para esses efeitos. Em todos os casos deverá
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As instalações de segurança deverão ser realizadas com cabos com
características de resistência ao fogo de acordo com a regulamentação aplicável e
projeto de segurança contra os riscos de incêndio.
Todos os componentes das canalizações (tubos, caminhos de cabos, caixas e
outros) de montagem saliente das instalações elétricas deverão ser do tipo livres
de halogéneo e com baixa emissão de fumos opacos.
Segundo a definição de estabelecimentos recebendo público constante da
secção 801.0 das RTIEBT, as residências de estudantes são classificadas como
estabelecimentos escolares (e similares):
“b) os estabelecimentos escolares (e similares), como, por exemplo, as
escolas, os seminários, os quartéis, as residências de estudantes, as colónias de
férias, as salas de exposição, os museus, as bibliotecas, os auditórios e as salas de
conferências ou de reuniões (veja-se 801.2.3)” [12] [13].
Deverão ser previstos quadros elétricos em todos os pisos conforme RTIEBT.
As redes de alimentação de quadros serão do tipo radial, arborescentes,
sendo os seus traçados estabelecidos de forma a racionalizar os percursos.
A iluminação interior deverá ser estudada de forma a satisfazer as exigências
arquiteturais e a garantir uma adequada distribuição da iluminação.

8. Instalações
Os níveis de iluminação interior dos diversos espaços deverão, em princípio,
ser estabelecidos de acordo com a norma NP EN 12464-1 – Luz e iluminação
– Iluminação dos locais de trabalho – Parte 1: Locais de trabalho interiores, edição
de 2017 [38], tendo em atenção que os valores indicados na norma são valores de
iluminância mantidos que deverão ser garantidos, pelo que deverão ser calculados
tendo em atenção os fatores de manutenção relevantes tal como indicado na
referida norma (utilizar como guia o indicado na recomendação CIE 97-2005 [39]),
e deverão ainda cumprir o estipulado no Regulamento de Desempenho Energético
dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS) [1].
No que diz respeito às temperaturas de cor, deverão ser, em princípio,
utilizadas tonalidades quentes (cerca de 3000 ºK) para todas as zonas de habitação
e estadia/lazer e tonalidades neutras (cerca de 4000 ºK) para as zonas técnicas e
de trabalho.
As instalações de iluminação serão concebidas de tal maneira que, em todas
as zonas em que possam existir concentrações de pessoas, a avaria de um circuito
de iluminação não deixe essa zona na escuridão.
A iluminação de segurança deverá seguir, para além da legislação elétrica e
de segurança relevante, o projeto de segurança contra riscos de incêndio em
edifícios (SCIE) e a norma EN 1838 - Lighting applications - Emergency lighting,
edição de 2013 [40].

Instalações de Telecomunicações
Deverá ser verificado se existem condicionantes específicas impostas pela
câmara municipal para a instalação das CVM (Caixas de Visita Multioperador).
Tendo em conta que os edifícios são existentes, revela-se necessário
aferir a existência de traçados das redes públicas instalados na sua fachada,
devendo, caso estes existam, prever condutas embutidas na fachada, desde a CVM
até aos locais de transição para as redes de operador, conforme indicado na figura
junta.
No caso das residências de estudantes deverá ser assegurado o acesso
à Internet por meio de pontos de acesso WiFi em todos os espaços dos
empreendimentos.
Estes deverão ser devidamente dimensionados e quantificados tendo em
conta todos os possíveis fatores que interfiram com a correta propagação de sinal
WiFi, nomeadamente, localização e tipos de materiais de construção das
superfícies envolventes.
Todos os cabos de telecomunicações deverão ser do tipo livres de
halogéneo, com baixa emissão de fumos opacos e cumprir com as classes previstas
no Regulamento dos Produtos de Construção (RPC).

A existência de tomadas em número apropriado às eventuais cargas de uso
geral a alimentar nos diversos locais, é de particular importância sob o ponto de
vista da funcionalidade e segurança na conceção das instalações.
A fim de permitir a ligação de aparelhos de utilização de energia elétrica,
deverão ser instaladas, nos diferentes espaços, tomadas para usos gerais, cujo
número e localização serão definidos tendo em atenção as condições de
exploração e a implantação de mobiliário e/ou equipamento, previstos para cada
um dos locais, de acordo com as regras usuais nestes casos.
Todas as alimentações que, quer pelo valor de potência da carga quer por
motivos de exploração carecerem de circuitos dedicados, tais como equipamentos
fixos de cozinha, equipamento de climatização e ventilação e centrais de diversos
sistemas, deverão ser devidamente dimensionadas.
Todas as tomadas de corrente monofásicas possuirão polo de terra e, em
todas as zonas dos estabelecimentos recebendo público onde o público tenha
acesso e nos locais habitacionais, serão do tipo com alvéolos protegidos (“tomadas
com obturadores”).
De uma forma geral, a proteção contra contactos indiretos deverá ser
efetuada preferencialmente através de aparelhos diferenciais com sensibilidade
de 30mA.
Deverão ser previstas as redes de terra de proteção necessárias à instalação.
Deverão ser previstos os sistemas de proteção contra descargas
atmosféricas, quando obrigatória a sua instalação.

Figura 8.2 – Transição do traçado em fachada para subterrâneo, para edifícios novos
ou alterados (Figura 4.14 do Manual ITED, 4ª edição - março 2020, da ANACOM
[25]); solução aplicável quando há instalações nas fachadas.

Todos os componentes das canalizações (tubos, caminhos de cabos, caixas e
outros) de montagem saliente das instalações elétricas deverão ser do tipo livres
de halogénio e, com baixa emissão de fumos opacos.
Deverá ser considerada a instalação de um sistema de vídeo porteiro.
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No caso das residências de estudantes, deverá ser analisada a possível
necessidade de instalação de um sistema de distribuição horária.
Todas as instalações deverão ser projetadas de acordo com o Manual ITED
[25] em vigor à data da elaboração do projeto.
Elevadores
A implantação dos elevadores deverá ser objeto de uma análise conjunta
com a arquitetura e restantes especialidades, tendo em atenção as condicionantes
próprias deste tipo de equipamentos.

8.3.2.3. Cálculo
Os cálculos das instalações elétricas deverão ser executados de acordo com
a legislação em vigor, tendo em atenção o modo de instalação e os respetivos
fatores de correção de temperatura e agrupamento expectáveis.
Os cálculos luminotécnicos deverão ser efetuados com software
independente dos fabricantes, como por exemplo DIALux ou Relux.
Os cálculos das instalações de comunicações deverão ser executados de
acordo com o Manual ITED [25] em vigor.
Nos casos dos edifícios de grande dimensão (mais de 100 residentes)
deverão ser efetuados os cálculos de tráfego necessários para o dimensionamento
dos elevadores.

8.3.4. A Manutenção
A manutenção das instalações elétricas deverá ser feita de acordo com o
recomendado nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão [12]
(incluindo o indicado nas suas notas) e, no caso particular da iluminação de
segurança, deverá ainda ser seguido o indicado na norma NP EN 50172 – Sistemas
de iluminação de evacuação de emergência, edição de 2015 [12], devendo estes
procedimentos de manutenção serem inseridos nas Medidas de Autoproteção de
Segurança contra Incêndio em Edifícios, sempre que tais medidas sejam
obrigatórias.
Deverão ser seguidas as indicações dos fabricantes dos equipamentos e as
da legislação aplicável devendo, em caso de discrepância entre estas indicações,
seguir as mais exigentes.

8.4. AE: Águas e Esgotos
8.4.1. O Quadro Regulamentar Atual
No âmbito da reabilitação de edifícios, tanto para habitação como para
residências de estudantes, a definição das instalações de águas (consumo e
incêndio) e esgotos (domésticos e pluviais) deverá respeitar a legislação
portuguesa em vigor, nomeadamente:
•

Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de
Água e de Drenagem de Águas Residuais (Decreto Regulamentar
n.º 23/95 de 23 de agosto da República Portuguesa [42]);

8.3.2.4. Dimensionamento

•

Todos os dimensionamentos serão feitos com base nos respetivos cálculos,
para as condições expectáveis de funcionamento dos edifícios e deverão permitir
ampliação nos casos em que tal seja previsível.

Recomendações técnicas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC) aplicáveis;

•

Regulamentos específicos dos serviços municipalizados de águas e
saneamento e Manuais Técnicos das empresas concessionárias
(Ex: Manual da EPAL);

8.3.2.5. Pormenorização

•

Portaria n.º 1532/2008 [36], que aprova o Regulamento Técnico de
Segurança contra Incêndios em Edifícios.

A pormenorização deverá possuir o grau de detalhe necessário para permitir
a compreensão clara e a definição precisa do dimensionamento e da natureza das
localizações, montagens e interligações das diferentes instalações
e equipamentos.

8.3.3. A Intervenção
Um dos aspetos mais importantes a ter em atenção nos projetos de
remodelação é que os levantamentos não são telas finais, nem representam
normalmente os traçados das instalações técnicas, sendo de esperar que durante
o decorrer da obra surjam situações inesperadas que impliquem a alteração do
modo de implementação dos projetos.
Assim, a equipa de fiscalização deverá também tentar antecipar estas
situações recorrendo quer a levantamentos mais exaustivos quer a sondagens nos
locais mais problemáticos.
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Em situações muito específicas de exceção, e mediante justificação
detalhada da equipa projetista, poderá não ser possível cumprir alguns dos artigos
do Regulamento Geral. Ainda assim, esta justificação terá de ser aceite pelas
entidades licenciadoras e terão de ser preconizadas soluções alternativas que não
ponham em causa o bom funcionamento da instalação.

8.4.2. A Abordagem Preconizada
8.4.2.1. Avaliação do Existente
Na reabilitação de edifícios é fundamental efetuar uma visita ao local logo no
início dos estudos e projetos, mesmo quando se sabe à partida que, na maioria dos
casos, as redes de águas e esgotos existentes não se poderão aproveitar, tendo
em conta a idade da instalação e o uso anterior do edifício. Esta visita permitirá
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à equipa projetista avaliar não só as redes e equipamentos existentes (estado de
conservação, materiais e traçados), mas principalmente encontrar os caminhos que
poderão servir para a passagem das novas redes, sem obrigar intervenções
estruturais relevantes. Será também uma oportunidade para a verificação
dimensional das áreas técnicas existentes e a avaliação da possibilidade de
poderem vir a adaptar para as novas áreas técnicas, ajustadas ao novo programa
funcional, designadamente na implantação de reservatórios de água para combate
a incêndio, poços de bombagem, depósitos de acumulação de águas quentes
sanitárias, entre outros equipamentos de grandes volumetrias.

8.4.2.2. Conceção da Intervenção
As redes de distribuição de água terão origem, na grande maioria das
situações, na rede pública de abastecimento de água. Será importante confirmar,
através da informação de cadastro, se a rede pública terá capacidade de
abastecimento e qual a pressão da rede disponível no local.
Tendo em conta a altura do edifício a remodelar e da pressão disponível na
rede pública, poder-se-á definir os patamares de pressão da instalação, ou seja, se
a rede de distribuição será integralmente gravítica ou se existe a necessidade de
pressurização da mesma, através de grupos hidropressores de água de velocidade
variável.
No caso das residências de estudantes, existirá apenas a instalação de um
contador totalizador dos consumos de água de todo o edifício. Dependendo do
caso em estudo, deverá ser avaliada a possibilidade de instalação de contadores
parciais (caudalímetros) para contabilização dos consumos em zonas específicas
(cozinhas, ginásios, cafetarias, áreas técnicas de AQS, etc.). No caso dos edifícios
de habitação, prevê-se que sejam instaladas baterias de contadores, tendo em
conta o número de frações e um contador para os serviços comuns.
Em ambos os casos, deverá ser aferida com a equipa da SCIE a necessidade
de instalação/construção de reservatório de água exclusivo para a rede de
incêndios e quais os meios de combate a incêndio que serão necessários alimentar
(RIA, BI de 2ª intervenção, sprinklers,…).
As redes de drenagem dos edifícios a requalificar serão separativas
(domésticas e pluviais), de acordo com a legislação em vigor. Também nestas redes
será importante a informação de cadastro para a correta definição da ligação das
redes prediais de esgotos domésticos e pluviais à rede pública (quando existente).
Caso não exista rede pública de drenagem, terão de ser estudadas soluções
alternativas que, dependendo do caso em concreto, poderão passar pela
instalação de sistemas compactos de tratamento dos efluentes domésticos (ETAR)
ou reforço/ampliação do sistema público de drenagem. As soluções a implementar
terão de ser estudadas em conjunto com as entidades licenciadoras locais.
Sempre que possível, as redes de drenagem deverão ser encaminhadas para
a rede pública de saneamento graviticamente. Nas situações em que as zonas de
produção de águas residuais, quer domésticas quer pluviais, se situam abaixo da
cota do arruamento público, no ponto de ligação à rede saneamento, terão de ser
previstas estações elevatórias de elevação desses efluentes. A implicação destas
estações elevatórias nos processos de fundações e estruturas deverá ser
analisada. Também em sintonia com o processo de fundações deverá ser prevista

uma drenagem de pavimentos térreos e, no caso de existirem, paredes duplas, com
ligação à restante rede pluvial do edifício.
Ao nível dos pré-tratamentos, será necessária a instalação de caixas
separadoras de gorduras (CSG) nas redes de drenagem dos efluentes produzidos
nas cozinhas e caixas separadoras de hidrocarbonetos (CSH) nas zonas de recolha
das águas de lavagem dos pavimentos dos estacionamentos cobertos, caso
existam, e de acordo com a legislação em vigor.
Deverão ser aproveitados, sempre que possível, as zonas de passagem
verticais/horizontais existentes nos edifícios a remodelar.
Quanto aos materiais, deverão ser aplicados materiais certificados, de
qualidade elevada, e que permitam uma fácil manutenção. Como referência,
propomos os seguintes materiais:
•

Redes de distribuição de água de consumo: o aço inox (para os
diâmetros superiores, instalados à vista em ductos técnicos) e o
multicamadas (para os diâmetros menores, instalados no interior das
paredes e tetos falsos);

•

Redes de incêndio: tubagem de ferro preto, aço galvanizado, pintados
de vermelho em fábrica, para redes sempre em carga, com acessórios
roscados (no caso de alimentação direta da rede pública de
abastecimento de água) ou com acessórios ranhurados (no caso
de alimentação através de reservatório de água);

•

Redes de drenagem embebidas ou enterradas: PVC rígido PN4, PN6 ou
PN10, de acordo com a instalação em causa;

•

Redes de drenagem no exterior, à vista: Ferro Fundido.

Terão ainda de ser avaliadas as questões acústicas dos escoamentos no
interior das tubagens e prevista a instalação de mangas de proteção acústica
sempre que se considere aplicável (ex: tubagem de redes de esgotos domésticos
suspensa no teto de uma sala de convívio ou de estudo, etc.). Terão ainda de ser
instaladas mangas de isolamento térmico nas tubagens das redes de águas quentes
sanitárias (ida e retorno), para evitar os desperdícios de energia.

8.4.2.3. Cálculo
No cálculo das redes de águas e esgotos deverão ser seguidas as indicações
expressas no Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição
de Água e de Drenagem de Águas Residuais (Decreto Regulamentar n.º 23/95 de
23 de agosto da República Portuguesa [42]) e Portaria n.º 1532/2008 [36] no
dimensionamento de redes de combate ao incêndio.

8.4.2.4. Dimensionamento
Também no dimensionamento dos sistemas e dos equipamentos, deverão
ser aplicados os regulamentos em vigor, as recomendações técnicas do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) aplicáveis.
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8.4.2.5. Pormenorização
Os projetos de execução das redes e instalações de águas e esgotos deverão
apresentar o detalhe necessário à correta execução da instalação, designadamente
desenhos de pormenor de:
•

•

•

•

Desenho de pormenor das áreas técnicas dos reservatórios, incluindo
definição geométrica com a localização das descargas de fundo,
descargas de superfície, tomadas de aspiração, instalação das válvulas
de adução de água, instalação da(s) central(ais) hidropressora(s) de
água;
Desenho de pormenor da ligação das redes de distribuição de água
quente sanitária (ida e retorno) ao depósito de acumulação de AQS
ou ao equipamento de produção instantânea, incluindo a localização
de válvulas de seccionamento, retenção, antipoluição (quando
aplicável);

Não obstante os pontos acima assinalados, deverá a equipa de fiscalização
assegurar o cumprimento integral do definido e especificado nos projetos de
execução, designadamente no que diz respeito aos materiais, equipamentos
e soluções gerais dos sistemas.

8.4.4. A Manutenção
No que diz respeito à manutenção das instalações, deverão ser respeitadas
as indicações dos fabricantes dos equipamentos e acessórios.
Como referência de metodologia, e não havendo legislação em contrário,
propomos as seguintes operações de manutenção/periodicidades:
•

Abastecimento e Distribuição de Água Fria e Quente:
o



Desenhos de pormenor dos poços de bombagem, incluindo definição
geométrica, serralharia (tampas e degraus), fixação e instalação dos
equipamentos eletromecânicos, tubagens e acessórios;

o

Desenhos de pormenor das caixas de visita, caixas de ramal e corte
pelos ramais de ligação predial aos coletores públicos (quando
aplicável).

Os projetos deverão também incluir nas suas peças desenhadas esquemas
de princípio das redes de águas e esgotos, de modo a facilitar a rápida
compreensão dos sistemas a implementar e ajudar a controlar o dimensionamento
das redes.

o

•



Inspeção, (verificação das condições de pressão e
estanquidade das redes) e limpeza técnica por técnico
especializado;



Verificação das selagens corta-fogo e estado
isolamentos térmicos nas redes de água quente.

Todos os anos:


•

Confirmação dimensional dos espaços considerados no projeto de
arquitetura e estruturas para as couretes e áreas técnicas
(reservatórios, poços de bombagem, caixas de saída prediais, etc.);

•

Compatibilização das redes de água e de drenagem, com os pontos
requeridos no projeto de AVAC;

•

122

Compatibilização das redes de drenagem pluvial com o projeto de
arquitetura, designadamente quanto à inclinação das caleiras
e localização dos tubos de descarga de emergência (tubos ladrão).
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o

Inspeção por técnico especializado, incluindo verificação
das selagens corta fogo, estanquidade das redes e
verificação das condições de escoamento das redes
enterradas.

De 2 em 2 anos:


•

Manutenção preventiva de modo a prevenir a ocorrência de
avarias / anomalias.

Drenagem de Águas Residuais Domésticas:
o

Compatibilização dos traçados das redes de esgotos com as fundações
do edifício existente;

dos

De 3 em 3 anos:

Os aspetos mais relevantes no âmbito desta especialidade são os seguintes:
•

Execução de choque térmico das redes de água quente.

Todos os anos:



8.4.3. A Intervenção
Durante a execução da obra, a equipa de fiscalização deverá confirmar a
compatibilidade dos sistemas de águas e esgotos propostos com o projeto de
arquitetura, estruturas e restantes especialidades.

Semestralmente:

Limpeza técnica e manutenção preventiva por equipa
especialista.

Drenagem de Águas Residuais Pluviais:
o

Todos os anos:


Inspeção por técnico especializado incluindo verificação das
selagens corta fogo, estanquidade das rede e verificação das
condições de escoamento das redes enterradas;
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o

Regulamento Técnico Relativo ao Projeto, Construção, Exploração e
Manutenção de Redes de Distribuição de Gases Combustíveis
(Portaria n.º 386/94 de 16 de junho [46], com as alterações impostas
pela Portaria n.º 690/2001 de 10 de Junho [45]);

Limpeza técnica e manutenção preventiva por equipa
especialista.

•

Decreto-Lei n.º 97/2017, de 10 de agosto [47], retificado pela
Declaração de Retificação n.º 34/2017, com a alteração dada
pela Lei n.º 59/2018, de 21 de agosto [48], que estabelece o regime
das instalações de gases combustíveis em edifícios;

•

Manuais e especificações da GalpEnergia ou das concessionárias,
aplicáveis;

•

Regulamento técnico de segurança contra incêndio em edifícios
(Portaria n.º 1532/2008 de 29 de dezembro [36]);

•

Regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios
(Decreto-Lei n.º 220/2008 de 12 de novembro [43], alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015 de 9 de outubro, alterado
mais tarde pelo Decreto-Lei n.º 95/2019 de 18 de julho e por fim
alterado e republicado pela Lei n.º 123/2019 de 18 de outubro [49]);

•

Nos regulamentos municipais aplicáveis, nomeadamente o
Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Lisboa
(Aviso n.º 1229/2009, Diário da República, 2.ª série) que proíbe a
utilização e aparelhos de combustão (artigo 35.º) e todos os outros
Regulamentos Municipais que proíbam a utilização de aparelhos de
combustão.

Sistema de Combate a Incêndio:
o

De 3 em 3 meses:


o

o

Verificação das válvulas, comandos e pressóstatos,
verificação dos níveis de combustível (motobombas) e água.

Todos os anos:


Inspeção por técnico especializado, incluindo verificação
das selagens corta fogo nas redes e, estanquidade das
tubagens;



Verificação da Central de incêndios por técnico acreditado
pela ANPC, incluindo arranque da central e verificação de
todos os acessórios de comando e controlo, bem como
condições da área técnica onde está instalada a central;



Verificação dos carreteis e bocas de incêndio armadas:
inspecionar a totalidade da mangueira de modo a verificar
sinais de rotura, deformação, deterioração ou danos;
verificar se o tambor roda livremente e em ambas as
direções; verificar as condições das tubagens de
abastecimento de água; verificar, quando aplicável, se os
armários apresentam sinais de danos e se as portas abrem
facilmente; verificar se a agulheta é adequada e de fácil
utilização; verificar o correto funcionamento do orientador
de mangueira.

De 3 em 3 anos:


Limpeza técnica e manutenção preventiva das Redes.

Verificação dos carreteis e bocas-de-incêndio armadas em particular teste
das mangueiras dos carreteis em pressão máxima.

8.5. G: Gás
8.5.1. O Quadro Regulamentar Atual
No processo de reabilitação de edifícios, tanto para habitação como para
residências de estudantes, a definição das instalações das redes de gás deverá
respeitar a legislação portuguesa em vigor, os Manuais e Normas aplicáveis e os
Regulamentos Municipais aplicáveis, nomeadamente:
•

•

De 2 em 2 anos:


•

Verificação das caleiras, ralos, tubos ladrão e sumidouros.

Regulamento Técnico Relativo ao Projeto, Construção, Exploração e
Manutenção das Instalações de Gás Combustível Canalizado em
Edifícios (Portaria n.º 361/98 de 26 de junho [44], com as alterações
impostas pela Portaria n.º 690/2001 de 10 de Junho [45]);

8.5.2. A Abordagem Preconizada
8.5.2.1. Avaliação do Existente
Um dos primeiros passos a tomar depois de recolhidos todos os elementos
existentes relativos às construções, é efetuar uma visita ao local, apesar de na
quase totalidade das intervenções, as instalações de gás existentes não serem
aproveitadas, tendo em conta a idade da instalação e o uso anterior do edifício.
A visita vai permitir ao projetista da instalação de gás verificar in loco as condições
das instalações existentes e definir os traçados para as futuras instalações,
verificando as interações com os elementos estruturais e com as instalações das
outras especialidades. É ainda uma oportunidade para a verificação dimensional
das áreas técnicas existentes e a avaliação da possibilidade de poderem vir a
adaptar para as novas áreas técnicas, ajustadas ao novo programa funcional,
designadamente na implantação de caldeiras, centrais de aquecimento, cozinhas e
seu equipamento.

8.5.2.2. Conceção da Intervenção
As instalações de gás terão origem, na grande maioria das situações, na rede
pública de abastecimento de gás. Será importante confirmar, através da
informação de cadastro, se existe rede pública e qual o regime de abastecimento
na rede disponível no local. No caso de o local não ter rede pública de distribuição
de gás deverá ser dimensionado um sistema de armazenamento alternativo.
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8.5.2.3. Contadores

8.5.2.7. Pormenorização

No caso das residências de estudantes, existirá apenas a instalação de um
contador de gás para todo o edifício. Em casos especiais em que possa existir
instalações de exploração autónoma deve ser equacionada a existência de outros
contadores para essas zonas.

Os projetos de execução das redes e instalações de gás deverão apresentar
o detalhe necessário à correta execução da instalação, designadamente desenhos
de pormenor de:

8.5.2.4. Ventilação e Exaustão
Terá de ser verificada a existência de boas condições de ventilação e
exaustão, devendo ser cumpridos os requisitos das normas da série NP 1037. Terá
de ser feito um trabalho conjunto com a equipa de projecto das instalações de
Ventilação e desenfumagem.
NP 1037-1:2015 Ventilação de edifícios com ou sem aparelhos a gás
- Edifícios de habitação Ventilação natural [50].
NP 1037-2:2009 Ventilação e evacuação dos produtos da combustão dos
locais com aparelhos a gás - Edifícios de habitação Ventilação Mecânica
Centralizada (VMC) de fluxo simples [51].
NP 1037-3-1:2012 (NP 1037-3-1:2012/Emenda 1:2014) Ventilação dos
edifícios com aparelhos a gás - Edifícios de habitação Instalação dos aparelhos a
gás: volume dos locais; posicionamento dos aparelhos e suas ligações aos vários
sistemas de alimentação; ligações ao sistema de ventilação [52].
NP 1037-4:2001 Ventilação e evacuação dos produtos da combustão dos
locais com aparelhos a gás. Parte 4: Instalação e ventilação das cozinhas
profissionais [53].
Todo os aparelhos a instalar deverão ter autorização de marcação CE para
Portugal - PT.

8.5.2.5. Materiais
Quanto aos materiais, deverão ser aplicados materiais certificados, de
qualidade elevada, e que permitam uma fácil manutenção. Como referência, são
propostos os seguintes materiais:
Instalações de gás enterradas no exterior dos edifícios:
•

Tubos de Polietileno, obedecendo aos requisitos das normas
EN1555-2 [54].

•

Desenho de pormenor do ramal e da caixa de entrada;

•

Desenho de pormenor das caixas de contadores;

•

Desenhos de pormenor das condições de montagem do equipamento.

Os projetos deverão também incluir nas suas peças desenhadas perspetiva
isométrica da totalidade da rede com dimensões dos troços e diâmetros como
forma de ajudar à leitura da rede a instalar.

8.5.3. Intervenção
Durante a execução da obra, e nomeadamente perante eventuais ajustes que
possam ser necessários face à realidade da obra de reabilitação, a equipa de
fiscalização deverá confirmar a compatibilidade dos sistemas de gás propostos
com o projeto de arquitetura, estruturas e restantes especialidades.
Os aspetos mais relevantes no âmbito desta especialidade são os seguintes:
•

Compatibilização da localização da caixa de entrada na fachada;

•

Compatibilização da tubagem de entrada de gás no edifício com o
traçado de outras redes e elementos estruturais;

•

Confirmação dimensional dos espaços considerados no projeto de
arquitetura e estruturas para as couretes e áreas técnicas;

Não obstante os pontos acima assinalados, deverá a equipa de fiscalização
assegurar o cumprimento integral do definido e especificado nos projetos de
execução, designadamente no que diz respeito aos materiais, equipamentos e
soluções gerais das instalações de gás.
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9.1. Introdução
A melhoria das condições de acessibilidade do parque edificado existente é
um desígnio enquanto sociedade atenta em contribuir para a melhoria da
qualidade de vida das populações. Constata-se, porém, que o “Regime
da Acessibilidade aos Edifícios e Estabelecimentos que Recebem Público, na Via
Pública e em Edifícios Habitacionais” (Decreto-Lei n.º 163/2006 atualmente em
vigor) foi originalmente concebido e fundamentalmente direcionado para a
construção nova não enquadrando devidamente as intervenções no património
construído existente.
Os projetos com programas habitacionais para as construções existentes
não tinham, até final de 2019, qualquer enquadramento específico que permitisse
ponderar as exigências de acessibilidade face a valores patrimoniais a conservar.
Nos restantes programas, que não habitacionais, como é o caso das residências de
estudantes e similares a desenvolver no âmbito do FNRE e enquadradas no uso de
“serviços”, este enquadramento e conciliação continua por realizar.
Paradoxalmente, entre 2014 e 2019, os projetos para edifícios destinados
maioritariamente a habitação com mais de 30 anos encontraram no RERU, Regime
Excecional para a Reabilitação Urbana (Decreto-Lei n.º 53/2014), isenção total
e acrítica da aplicação do regime de acessibilidade. Desta forma o Governo
de Portugal reconheceu o problema mas adiou a sua resolução. O RERU
foi finalmente revogado a 18 de julho de 2019 com a publicação do Decreto-Lei
n.º 95/2019 e estamos, assim, na expectativa da avaliação da aplicação efetiva
deste diploma - resultante do trabalho da equipa alargada do Projeto RcR
(“Reabilitar como Regra”) - que propõe, apenas para os projetos destinados a
habitação em edifícios existentes, um modelo ajustado aos processos de
reabilitação e à profundidade de intervenção.
O presente capítulo caracteriza o quadro regulamentar atual e os principais
conflitos detetados nas práticas de reabilitação com a aplicação do regime de
acessibilidade em vigor, tendo naturalmente em conta que este mesmo quadro
regulamentar está em transformação e que estas recentes alterações ainda não
tiveram tempo de aplicação de modo a permitir uma avaliação das consequências
nas práticas de projeto de reabilitação arquitetónica.
Partindo deste enquadramento, expõem-se ainda alguns princípios
de intervenção de acordo com a abordagem preconizada pelo FNRE no espírito da
“mínima intervenção para um máximo desempenho” do edificado existente.
Por fim apresenta-se uma síntese das principais preocupações e algumas
reflexões sobre possíveis estratégias de projeto entendidas como contributos para
a convergência entre a necessidade de maior acessibilidade nas construções
existentes e os desafios da intervenção arquitetónica em contexto patrimonial.

Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 136/2014 de 9 de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 125/2017 de 4 de outubro e pelo Decreto-Lei
n.º 95/2019 de 18 de julho operacionalizado pela Portaria n.º 301/2019 de 12 de setembro.
1

2

Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto, Preâmbulo.

3

Idem, ibidem.

Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, Art.º 5.º que altera o ponto 1 do Art.º 3.º do
Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto.

4

9.2. O Quadro Regulamentar Aplicável à Acessibilidade
9.2.1. Sobre o Regime de Acessibilidade em Vigor
As condições de acessibilidade a que os edifícios e espaços públicos, os
equipamentos coletivos e os edifícios destinados a habitação devem obedecer
estão definidas no Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de agosto, e materializadas
através de normas técnicas sobre acessibilidade (NTA) 1.
Através deste diploma, procura-se a implementação de medidas que
contribuam para promover a reabilitação e integração dos cidadãos portadores de
deficiência e de apoio às suas famílias, atendendo também a pessoas que “em
virtude do seu percurso de vida, se apresentam transitoriamente condicionadas”,
promovendo o bem-estar e qualidade de vida da população 2.
Este diploma legal assume, igualmente, o objetivo de evitar que edificações
não acessíveis surjam no parque edificado – seja de construção nova, seja nas
intervenções em construções existentes – sendo exigente na observância
normativa e exceções concedidas, incutindo uma maior responsabilização dos
projetistas, responsáveis técnicos e donos de obra.
O referido decreto-lei impõe a elaboração de um plano de acessibilidades
(com identificação do percurso acessível e caracterização das soluções adotadas)
a incluir na instrução dos pedidos de licenciamento/autorização de
utilização/comunicação prévia relativos a obras de construção de raiz mas também
de alteração, ampliação, reconstrução e urbanização. A responsabilidade
da aplicação das normas previstas no diploma é dos proprietários e dos técnicos
autores dos projetos, designadamente do plano de acessibilidades. As câmaras
municipais, o INR, IP e o IGF são responsáveis pela fiscalização do cumprimento
da legislação, concretamente do definido no plano de acessibilidades do citado
diploma e a sua fiscalização é remetida para as câmaras municipais, referindo
a vinculação entre o cumprimento das disposições da acessibilidade e as condições
da licença, da autorização ou da comunicação prévia 3.
Com a alteração ao Decreto-Lei n.º 163/2006 pelo Decreto-Lei
n.º 136/2014, o Estado passou a dispensar a apreciação prévia pela câmara
municipal quando o plano de acessibilidades fosse acompanhado por termo de
responsabilidade subscrito pelo técnico responsável 4. Esta transferência
de responsabilidade do cumprimento da legislação sobre, exclusivamente, o
projetista não contempla qualquer tolerância ou “ajuste razoável” 5 na aplicação do
seu articulado em edifícios existentes 6. Com a alteração dada ao
Decreto-Lei n.º 163/2006 pelo Decreto-Lei n.º 125/2017, são designadas novas
entidades e criada uma comissão de acompanhamento para garantir o controlo e

Fazemos uso do termo “ajustes razoáveis” em correspondência à expressão castelhana “ajustes
razonables” utilizada no “Guía de Aplicación del CTE a Edificación Existente”, Ministerio de
Fomento/Gobierno de España (no prelo).
5

6
Nuno Valentim Lopes, Projecto, Património Arquitectónico e Regulamentação Contemporânea: Sobre
Práticas de Reabilitação no Edificado Corrente. Tese de Doutoramento. Porto: Faculdade de
Arquitetura da Universidade do Porto, 2016, p. 73.
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a adaptação de espaços e edifícios conforme as NTA – normas técnicas sobre
acessibilidade 7.
Note-se que, constituindo este decreto-lei uma lei especial, sobrepõe-se, nos
limites do seu âmbito de aplicação, à lei geral, nomeadamente ao RGEU 8.
A terceira – e mais relevante - alteração ao Regime da Acessibilidade ocorreu
muito recentemente, a 18 de julho de 2019, através do novo “Regime aplicável
à reabilitação de edifícios ou frações autónomas” (Decreto-Lei n.º 95/2019)
abrangendo, finalmente, os projetos para edifícios habitacionais existentes
e revogando o RERU. Esta alteração é operacionalizada pela Portaria n.º 301/2019
de 12 de setembro que define o “método de projeto para a melhoria da
acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada em edifícios de habitação
existentes”.

anexo ao referido Decreto-Lei n.º 163/2006). Tenha-se presente que qualquer
desconformidade com o previsto no diploma, mesmo nos projetos de reabilitação,
é sancionada nos termos aplicáveis às construções novas 12.
Refira-se ainda que, de acordo com o levantamento publicado pelo LNEC 13,
as principais dificuldades de aplicação das NTA do Decreto-Lei n.º 163/2006 nos
projetos de reabilitação resultam sobretudo de incompatibilidades e conflitos
com as características arquitetónicas e dimensões existentes, dando como
exemplo:

Assinale-se, no entanto, que este enquadramento específico não abrange os
programas de serviços residenciais (estudantes ou similares) a serem
desenvolvidos pelo FNRE porquanto o Decreto-Lei n.º 95/2019 é aplicável
às operações de reabilitação em edifícios, total ou predominantemente afetos
ao uso habitacional, e as residências de estudantes enquadram-se no uso de
serviços.

9.2.2. Principais Implicações Regulamentares do Regime de
Acessibilidade no Edificado Construído
O Regime da Acessibilidade (Decreto-Lei n.º 163/2006) é claro, desde
a publicação original, quanto à sua aplicação não só a obra nova mas também
a situações de reconstrução, alteração e ampliação do edificado existente
destacando a importância da sua fiscalização. O Regime procurou ainda introduzir
mecanismos de exigência processual “sempre que quaisquer exceções ao integral
cumprimento das normas técnicas sobre acessibilidade sejam concedidas,
nomeadamente a obrigatoriedade de fundamentar devidamente tais exceções,
a apensação da justificação ao processo e, adicionalmente, a publicação em local
próprio para o efeito” 9.
A referência específica ao edificado existente encontra-se nos seus artigos
9.º e 10º e, mais recentemente, no novo artigo 9.º-A, criado especificamente
(e apenas) para projetos de reabilitação com programas de habitação 10. Nas NTA
deste Regime constata-se igualmente o tratamento praticamente indiferenciado
entre a construção de raiz e a intervenção no edificado existente como, por
exemplo, nas imposições dimensionais em acessos, átrios, circulações
verticais/horizontais, instalações sanitárias 11 e, particularmente, nos acessos
alternativos e zonas de permanência (respetivamente, secção 3.5 e secção 4.1 do

7

Decreto-Lei n.º 125/2017 de 4 de Outubro, Preâmbulo.

SNRIPD, Guia: Acessibilidade e Mobilidade para Todos – Apontamentos para uma melhor
interpretação do Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto, coord. Paula Teles, p. 24.
8

9

Idem, ibidem.

Decreto-Lei n.º 95/2019 de 18 de julho; Aditamento ao Decreto-Lei n.º 163/2006 dado pelo
Decreto-Lei n.º 95/2019.
10

Veja-se, nestas normas técnicas, o capítulo 2 (Edifícios e estabelecimentos em geral), o capítulo 3
(Edifícios, estabelecimentos e instalações com usos específicos) e o capítulo 4 (Percurso acessível) dos
anexos ao Decreto-Lei n.º 163/2006.
11
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•

ausência de condições de acessibilidade na via pública (passeios);

•

espaços interiores insuficientes para as zonas de manobra;

•

escadas com dimensões inferiores às exigidas;

•

limitações para instalação de ascensores com dimensões mínimas
exigidas;

•

necessidade de alteração da largura de portas com consequente
alteração de fachadas;

•

reduzida largura de corredores;

•

escassez de espaço para a instalação de rampas;

•

incompatibilidades entre RGEU e NTA;

•

número excessivo de lugares de estacionamento exigido.

Também no caso dos projetos para programas de serviços residenciais
(de estudantes ou similares), previstos pelo FNRE, terão que ser desenhadas
as soluções procurando responder às exigências das NTA e aos valores
patrimoniais em presença, num difícil enquadramento regulamentar - uma vez que
não podem recorrer ao diploma publicado recentemente pelo Governo de
Portugal para os edifícios afetos ao uso habitacional. Referimo-nos ao trabalho
desenvolvido pelo Projeto RcR (“Reabilitar como Regra”) - transposto
recentemente para o Decreto-Lei n.º 95/2019 de 18 de julho e para a Portaria
n.º 301/2019 de 12 de setembro – que se espera vir a contribuir para uma
mudança de paradigma e para a conciliação da preservação de valores patrimoniais
com exigências de acessibilidade proporcionais ao grau de intervenção no
edificado e à diversidade de valores que aí se encontram.

Recorde-se, a este propósito, que no seu Art.º 22.º (avaliação e acompanhamento) ficou estabelecido
o acompanhamento da aplicação do presente decreto-lei pelo Instituto Nacional para a Reabilitação,
I.P., avaliando o grau de acessibilidade do parque edificado nacional. Esta avaliação anual decorre dos
relatórios de fiscalização das câmaras municipais e deve ser objeto de publicação.
12

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Relatório 421/2017: Regulamentação técnica da
construção nas obras em edifícios existentes – Análise da aplicação e sugestões de melhoria, Lisboa:
LNEC, 2017.
13
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9.2.3. Exceções Regulamentares e Enquadramentos Específicos
Aplicáveis às Intervenções no Edificado Existente
O regime de acessibilidade e respetivas normas técnicas em vigor
(Decreto-Lei n.º 163/2006 e alterações) foi, como muitos outros regulamentos
nacionais, concebido fundamentalmente para a construção nova.
Apenas para os edifícios com programas não-habitacionais, como as
residências de estudantes previstas pelo FNRE, é admitida a exceção do artigo 10º:
“…quando as obras necessárias à sua execução [cumprimento das normas
técnicas de acessibilidade] sejam desproporcionadamente difíceis, requeiram
a aplicação de meios económico-financeiros desproporcionados ou não
disponíveis, ou ainda quando afetem sensivelmente o património cultural ou
histórico, cujas características morfológicas, arquitetónicas e ambientais se
pretende preservar” 14.
Note-se que o uso de expressões “desproporcionadamente difíceis”
ou “meios económico-financeiros desproporcionados” não têm qualquer
circunscrição neste decreto-lei, tornando-se de difícil justificação e dependente
do entendimento da entidade licenciadora 15. Acresce a necessidade
de “justificação dos motivos que legitimam o incumprimento” ficando “apensa ao
processo e disponível para consulta pública” 16. O mesmo artigo, em caso
de enquadramento excecional relativo à impraticabilidade de alguma norma
técnica, obriga à satisfação de todas as outras especificações. Quanto às normas
técnicas de acessibilidade são apenas admitidas tolerâncias em casos pontuais
e sem grande flexibilidade nem impacto prático 17.
Sublinhe-se novamente que os programas residenciais - de estudantes,
séniores ou hoteleiros - são enquadrados habitualmente na categoria de “serviços”
(na maioria dos municípios) não usufruindo do atual enquadramento específico
concebido para a habitação. Toda e qualquer solução alternativa ao regime de
acessibilidade, nestes casos, deverá passar pelo exigente e burocrático
enquadramento supracitado.

nos projetos para edifícios predominantemente habitacionais e com mais de
30 anos. Mas se, por um lado, a aplicação rígida do Decreto-Lei n.º 163/2006
nas intervenções sobre o edificado existente poderia ser, nalguns casos,
desproporcionada e demasiado intrusiva, por outro, o recurso à total isenção de
exigências regulamentares, preconizada pelo RERU entre 2014 e 2019 para
o programa habitacional, representou um retrocesso técnico e cívico, pois
contrariou um princípio base de qualquer intervenção neste contexto: procurar
sempre melhorar a acessibilidade no edificado existente.
Mais do que uma isenção indiscriminada e acrítica das exigências
regulamentares, o edificado a reabilitar necessita, tal como a construção nova,
de condições de segurança, conforto, acessibilidade, entre outras, e de ter em
conta as condições ambientais e patrimoniais em que a intervenção é realizada.
Em contexto patrimonial, a compatibilização de valores de ordem arquitetónica,
construtiva, cultural e social, com as normas regulamentares implicará um
processo de adequação da regulamentação.
Na sequência dos trabalhos realizados pelo Projeto RcR 18, “Reabilitar como
Regra”, o Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, vem revogar o RERU e definir
uma abordagem específica à reabilitação de edifícios habitacionais. Esta
abordagem alternativa é operacionalizada através de um método de projeto
proporcional, progressivo e flexível, publicado na Portaria n.º 301/2019, de
12 de setembro, reforçando a importância do projeto no processo da reabilitação.
Introduziu-se assim uma alteração fundamental no Decreto-Lei n.º 163/2006:
o aditamento de um novo artigo, o artigo 9.º-A, relativo à “Intervenção em edifícios
de habitação existentes”, construídos ou licenciados em data anterior a 2006
e que, por terem sido construídos antes da publicação das normas em vigor,
apresentam dificuldades em cumprir integralmente as exigências regulamentares
atuais 19.
Resumidamente o novo método de projeto, estabelecido na portaria, parte
dos seguintes princípios (anexo 1):

Acresce a estas dificuldades o facto de que, até 2014, a exceção prevista
neste Regime de Acessibilidade relativa às edificações existentes não abrangia,
estranhamente, o uso habitacional.
O desajuste da generalidade do quadro regulamentar nacional (quando
aplicado à reabilitação de edifícios existentes) e a necessidade de estimular
o sector da construção levaram o Governo de Portugal a criar em 2014 o “Regime
Excecional para a Reabilitação Urbana”, RERU (Decreto-Lei n.º 53/2014), que
isentava, entre outras normas, a aplicabilidade total do regime de acessibilidade

14

Decreto-Lei n.º 163/2006, n.º 1 do Art.º 10.º.

15

Nuno Valentim Lopes, Projecto, Património Arquitectónico e Regulamentação…, p. 73.

Idem, n.º6 do Artº 10.º - confirmada na redação do n.º 7 deste mesmo Art.º: “A justificação referida
no número anterior, nos casos de imóveis pertencentes a particulares, é objeto de publicitação no sítio
da Internet do município respetivo e, nos casos de imóveis pertencentes a entidades públicas, através
de relatório anual, no sítio da Internet a que tenham acesso oficial”.

16

17

Por exemplo, o ponto 2.5.2 na Secção 2.5 das NTA referente à inclinação das rampas.

•

as obras são classificadas, de acordo com a sua profundidade, em
intervenções simples (N1), médias (N2) ou profundas (N3);
[quadro I, anexo 1];

•

a intervenções mais profundas corresponde um grau de cumprimento
regulamentar mais exigente, de maior acessibilidade e inclusão;
[quadro II, anexo 1];

•

independentemente da profundidade de intervenção, devem ser
previstas medidas de melhoria na acessibilidade, evidenciando-as no
plano de acessibilidades do projeto 20.

18 Resolução de Conselho de Ministros n.º 170/2017 que determina a realização do “Projeto Reabilitar
como Regra”, coordenado pelo Prof Raimundo Mendes da Silva, integrando membros da comunidade
científica e uma rede de pontos focais com 23 entidades.
19 Catarina Mouraz, Vanessa Almeida, “Método de projecto para a melhoria da acessibilidade das
pessoas com mobilidade condicionada em edifícios habitacionais existentes”, Revista Construção
Magazine 94, p.12.
20

Idem, ibidem.
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Para cada nível de intervenção está associado um objetivo de garantia de
acessibilidade e por componente de acessibilidade são definidos, de acordo com o
quadro II do anexo 1, os tipos de medidas de mitigação 21 ou de compensação 22
a adotar no plano de acessibilidades.
Em casos de grande condicionamento de área no edifício existente,
admite-se, nas intervenções médias (N2) e profundas (N3), desde que
devidamente justificadas, que as medidas de compensação possam ser
substituídas por medidas de mitigação, sempre que assegurem determinadas
dimensões mínimas 23.
Para as intervenções simples (N1) – sem grandes alterações de projeto ao
edifício existente - foi criado um procedimento alternativo e simplificado
sintetizado nas respostas ao quadro III da portaria (anexo 1). Há, nestes casos, uma
expressiva e compreensível tolerância face às NTA do Decreto-Lei n.º 163/2006
que decorre da importância atribuída, por este novo diploma, à salvaguarda de
recursos e dos valores materiais, sociais e culturais em presença.
Para o caso dos projetos habitacionais a desenvolver no âmbito do FNRE
- e uma vez que este novo “Método” entrou em vigor muito recentemente
(15 de novembro de 2019) - sugere-se a consulta atenta da portaria em anexo
(em complemento ao Decreto-Lei n.º 163/2006 e alteração pelo
Decreto-Lei n.º 95/2019) 24.

9.3. Acessibilidade e Intervenção em Contexto Patrimonial:
Recomendações
9.3.1. Do Programa Preliminar de Intervenção
Nos projetos de reabilitação de edifícios com programa habitacional
(unifamiliar ou habitação coletiva) os problemas de acessibilidade envolvem,
sobretudo, a entrada no edifício, os acessos horizontais/verticais à habitação e o
acesso a um conjunto de compartimentos - como o quarto, a instalação sanitária,
a sala e a cozinha.
Já no caso da reabilitação de edifícios com programa para residência de
estudantes a acessibilidade às zonas comuns (sala, cozinha, outros espaços de
convívio, lavandaria…) e, pelo menos, a uma parte dos quartos/alojamentos
é essencial. As circulações horizontais e verticais deverão ser adaptadas
cumprindo com os requisitos de acessibilidade das NTA 25, respeitando zonas de
manobra, zonas livres, escadas, ascensores e rampas.
Se o processo envolver a mudança de uso, deverá, naturalmente, ter-se em
conta a compatibilidade do novo uso com os valores existentes. Em qualquer dos
casos dever-se-á adotar uma abordagem que otimize os diversos desempenhos

“(…) Medidas de mitigação: medidas que não atingindo o mesmo nível de desempenho em termos de
acessibilidade que as (...) NTA, asseguram, tanto quanto possível, a segurança, o conforto e
a funcionalidade dos percursos acessíveis e dos espaços de permanência” (anexo1, Portaria
n.º 301/2019).
21

“(…) Medidas de compensação: medidas alternativas que proporcionam um desempenho equivalente
ao disposto nas NTA, nomeadamente através do recurso a novas tecnologias” (anexo1, Portaria
n.º 301/2019).
22
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(estrutural, térmico, acústico, ambiental, entre outros) e os recursos económicos
- no espírito “da mínima intervenção e do máximo desempenho” do FNRE.
O enquadramento da intervenção na história da vida do edifício deverá
igualmente ter em conta a sua futura manutenção – determinando opções
de projeto, nomeadamente materiais, sistemas construtivos, capacidade de
adaptação a alterações das condições de uso.
Nas residências de estudantes, será previsível uma variação da ocupação do
edifício no tempo, além da variação do número de utilizadores de mobilidade
condicionada em cada ano letivo, pelo que a definição da proposta de intervenção
dever-se-á orientar por princípios de flexibilidade de adaptação.

9.3.2. A Importância do Conhecimento do Edifício
Reabilitar e valorizar o património construído implica, antes de mais, a sua
identificação, reconhecimento, diagnóstico do seu estado de conservação e das
possibilidades de salvaguarda dos valores em presença. O primeiro capítulo deste
Guião “Caracterização do Existente” demonstra a importância dada pelo FNRE
a este tema – seja para avaliação do que é efetivamente possível reabilitar ou
adaptar/transformar, seja para integrar/compatibilizar as exigências de programa,
regulamentares ou outras, face às decisões de projeto.
A realização dos levantamentos (arquivístico, histórico e construtivo), dos
enquadramentos (urbano, cadastral e social), do diagnóstico ao estado de
conservação do edifício (e da sua envolvente), constitui uma ferramenta
fundamental para o desenvolvimento do projeto e o acompanhamento da obra.
Conhecer as características do edifício, a tipologia em que se insere, o seu estado
de conservação, o sistema construtivo, a natureza da compartimentação
e espacialidade, a qualidade do desenho dos elementos decorativos associados a
vãos exteriores e interiores, as caixilharias, as paredes, pavimentos e tetos, o
conjunto edificado e a relação com a envolvente, constitui informação essencial
para as decisões de projeto. A melhoria da acessibilidade num edifício e sua
envolvente – no espírito preconizado pelo FNRE - depende deste conhecimento.

9.3.3. A Importância da Hierarquização de Valores
As opções sobre o que é possível/desejável conservar e reabilitar, o que
é possível/desejável redesenhar, o que deve ser substituído ou reinterpretado, são
questões recorrentes quando colocada a necessidade de melhorar as condições
de acessibilidade do edifício - interferindo nas dimensões dos vãos, circulações,
compartimentação e acessos. Como já foi referido, as adaptações necessárias
serão consequência de uma visão global e integrada de projeto que resulta da
sistematização de valores em presença e de novos valores a introduzir.

23

Catarina Mouraz, Vanessa Almeida, “Método de projecto…”, p.14.

Nos imóveis classificados ou em vias de classificação, os planos de acessibilidade estão sujeitos a
uma avaliação caso a caso e com aprovação dependente do parecer da DGPC (ponto 8 do Art.º 10.º
do Decreto-Lei n.º 125/2017).
24

Consulte-se as Secções 2.3 a 2.7 das NTA referentes a corredores, lanços de escadas e de rampas,
patamares e ascensores.
25
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O cruzamento entre a identificação dos valores do edificado, as condições
de acessibilidade pré-existentes e a definição do programa, vão possibilitar a
ponderação da preservação e integração destes valores na proposta de
intervenção – permitindo operações mais pontuais de salvaguarda dos elementos
com valor arquitetónico e de resolução dos problemas identificados. A relevância
autoral da pré-existência, a diversidade do estado de conservação do edifício, a
área do edifício e da zona a intervir, o programa específico de cada projeto e o
orçamento disponível constituem um complexo conjunto de aspetos que
conduzem, inevitavelmente, a uma grande diversidade de respostas.

9.3.4. Projeto e Acessibilidade em Edifícios Existentes
Do quadro regulamentar atual decorrem alguns conflitos regulamentares nas
decisões de projeto que contemplem a preservação de elementos arquitetónicos
existentes. Sintetizaram-se, seguidamente, quatro conjuntos ou temas de
acessibilidade - considerando os valores postos em causa pelo cumprimento linear
de requisitos exigidos no Regime. A estes temas, associam-se os elementos
arquitetónicos diretamente implicados, seguindo-se sugestões de medidas de
intervenção:
a)

Relação dos edifícios com a via pública e os espaços exteriores – vãos
de acesso ao exterior e ao logradouro, diferença de cotas entre
pavimentos;

b)

Comunicações verticais – escadas, rampas, patamares, corrimãos,
ascensores;

c)

Comunicações horizontais – vãos de acesso às habitações, diferença de
cotas entre pavimentos; revestimento dos pavimentos do percurso
acessível, zonas livres e de manobra;

d)

Interior dos edifícios/tipologia – compartimentos acessíveis, vãos
interiores, revestimento dos pavimentos do percurso acessível, zonas
livres e de manobra.

Fotografia: João Ferrand

Figura 9.1 – Vãos exteriores: exemplos de portas principais de acesso no Porto
(integradas em edifícios não-classificados mas com valor patrimonial) com
expressiva diferença de cota do interior para a via pública na Rua de Alexandre
Braga, Rua do Teatro, Rua de Diu e Rua Álvares Cabral.

Além da diferença de cotas entre interior e exterior, pode surgir a
necessidade de melhorar condições de acesso ao edifício, devido às dimensões ou
à largura útil do vão, considerando a passagem de pessoas com
mobilidade reduzida, que não impliquem a alteração das suas dimensões.
A preservação do vão de entrada passará por sistemas de abertura alternativos,
que, por exemplo, incorporem novas tecnologias. Noutros casos, não sendo
viável esta solução, poderão existir outros vãos exteriores que constituam um
acesso alternativo sabendo que se contraria – face a um valor patrimonial –
o princípio de inclusividade porque se dá um acesso diferenciado ao utente
condicionado.

9.3.4.1. Relação dos Edifícios com a Via Pública e os Espaços
Exteriores
Exemplo A1: Diferença de cotas nos vãos exteriores e arranjos exteriores
existentes
Os edifícios existentes apresentam frequentemente desníveis entre o
interior e o exterior superiores ao permitido regulamentarmente. Referimo-nos,
por exemplo, aos percursos exteriores e aos vãos do piso térreo. A qualidade do
desenho destes vãos (Figura 9.1) e dos seus materiais obrigam, em muitos casos,
a encontrar soluções que, melhorando a acessibilidade ao edifício, reinterpretem
o regulamento de forma a preservar a sua integridade. Mencione-se, a título de
exemplo, a utilização de rampas pontuais rebatíveis com pendentes não
regulamentares para colmatar diferenças superiores a 2cm entre o pavimento
exterior e a soleira do vão ou entre a soleira e pavimento interior, ou ainda entre
pavimentos exteriores (Figuras 9.2, 9.3 e 9.4).

Planta

Figura 9.2 – Alternativa às NTA - proposta para rampa rotativa aplicada na soleira.
Fonte: Arménio Silva “A acessibilidade na casa…”, p.80.
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a preservação da caixa de escadas torna-se essencial, sendo necessário tomar
medidas de mitigação/compensação, já que as dimensões não são,
frequentemente, regulamentares (Figura 9.5).
Corte Transversal

Noutros casos em que, dado o estado de degradação da caixa de escadas ou
por outras razões de projeto, seja necessário deslocar a caixa de escadas, esta
deveria, naturalmente, cumprir com as NTA.
Como exemplos de medidas de mitigação e/ou de compensação em relação
à caixa de escadas, refira-se a sinalização dos degraus, a instalação de corrimãos a
altura regulamentar (quando não existam), a instalação de cadeiras-elevador para
escadas, entre outros.

Corte Longitudinal

Figura 9.3 – Proposta para plataforma elevatória embutida no pavimento. Fonte:
Arménio Silva “A acessibilidade na casa…”, p.78. Ao contrário da solução da Figura
9.2 esta proposta, para resolver o problema do desnível, cria um ressalto no percurso
de acesso ao edifício e no próprio espaço de circulação exterior. No caso de um
passeio público dificilmente seria licenciável.

1)

2)

3)

4)

Fotografia: João Ferrand

Figura 9.4 – Meios alternativos portáteis para usos circunstanciados: rampa portátil
dobrável, rampa portátil telescópica e robot para escadas (tipo “tratorino”).
Fonte: Arménio Silva “A acessibilidade na casa…”, p.53.

9.3.4.2. Comunicações Verticais
Exemplo B1: Caixas de escadas existentes

Figura 9.5 – Exemplos de reabilitação de escadas existentes com valor arquitetónico,
construtivo e tipomorfológico, não cumprindo integralmente com as NTA:
habitações unifamiliares na Rua do Teatro e Rua de Diu no Porto (1 e 2), habitação
coletiva da autoria original do Arq. J. Marques da Silva (3) e equipamento
– Albergues Noturnos do Porto (4). Fonte: Nuno Valentim, Arquitectura, Lda.

Exemplo B2: Inserção/adaptação de elevador
Muitos dos edifícios existentes a reabilitar são constituídos por vários
andares e não incluem elevador na circulação vertical. Noutros casos, a
pré-existência já contempla elevador, embora as suas características não
se enquadrem nos parâmetros regulamentares atuais (dimensões da cabine,
sistemas de encerramento, comandos e controlo, elementos de apoio, entre
outros).

As escadas interiores são, frequentemente, elementos singulares do
edificado a reabilitar – e em muitos casos são passíveis de serem recuperadas e
integradas no projeto de reabilitação, preservando a lógica construtiva e tipológica
original. No entanto, o seu desenho também frequentemente não cumpre os
requisitos das NTA do Regime de Acessibilidade por razões dimensionais ou
de geometria. Para além da relevância que a circulação vertical existente ocupa na
configuração tipológica, os valores em causa na caixa de escadas relacionam-se
com a espacialidade existente, com a qualidade/desenho dos elementos
decorativos interiores (e carpintarias associadas), com a luz natural normalmente
proveniente de um lanternim e com o próprio sistema construtivo (estrutura da
escada e paredes contíguas como, por exemplo, tabiques reforçados que lhe estão
associados).

É, por isso, um desafio exigente que se coloca aos projetos de reabilitação, a
inserção de elevadores em construções existentes de modo a respeitar, tanto
quanto possível, as características identitárias do edifício. Será sempre um
exercício circunstanciado, para cada caso, com diversas estratégias – utilizando,
por exemplo, o espaço central da caixa de escadas, mas também recorrendo aos
espaços exteriores do edifício, ou aproveitando pátios/saguões, ou, entre outras,
ponderando zonas de sacrifício comuns às frações (Figura 9.6).

Tratando-se muitas vezes de um elemento significativo no carácter do
edifício existente (de qualidade excecional no desenho e na espacialidade),

No diálogo com as entidades certificadoras deverão encontrar-se formas de
adaptação dos elevadores existentes com valor arquitetónico que evitem a sua
profunda descaracterização (Figura 9.7).
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património de valor nos edifícios a reabilitar (Figura 9.8). Muitos destes vãos não
cumprem o regulamento de acessibilidade, mas na realidade permitem a passagem
de uma cadeira de rodas ou permitem pequenas alterações de modo a facilitar o
seu uso.

Fotografia: João Ferrand

Sugere-se, a título de exemplo de mitigação, molas ou sistemas de abertura
mais simplificados/automatizados ou ainda a junção numa única folha das duas
portas estreitas tradicionais. Ou ainda, dependendo da função dos
compartimentos ou circulações, e tratando-se de vãos interiores, poderá, por
exemplo, ser suprimida a porta, deixando-se apenas o aro fixo do vão,
possibilitando assim uma largura útil para a passagem de uma cadeira de rodas.

Figura 9.6 – Reabilitação de habitação na Rua do Teatro, Porto. Exemplo de
integração de elevador no interior da fração aproveitando uma área de serviço.
Fonte: Nuno Valentim, Arquitectura, Lda.

Fotografia: João Ferrand

Fotografia: João Ferrand

Figura 9.7 – Edifício dos anos 40 na Rua Sá da Bandeira no Porto. Exemplo de
elevador existente com valor construtivo e arquitetónico.

9.3.4.3. Comunicações Horizontais
Exemplo C1: Diferença de cotas entre pavimentos interiores existentes
Nas construções existentes encontram-se frequentemente diferenças de
cotas entre pavimentos interiores superiores a 2cm – tais como descontinuidades
entre pavimentos e vãos interiores ou mesmo entre pavimentos. A solução poderá
passar, por exemplo, por vencer o desnível com um novo elemento alternativo às
NTA (como exemplificado nas Figuras 9.2 e 9.4 para espaços exteriores).
Exemplo C2: Vãos interiores existentes
As portas interiores de edifícios ou frações existentes, seus materiais,
revestimentos, configuração, funcionamento, ferragens, relação com a parede
onde estão inseridas, aros e alizares, integração de elementos transparentes e
coerência com o desenho dos espaços interiores, constituem frequentemente um

Figura 9.8 – Reabilitações na Rua da Travagem, Rua de Belos Ares e Rua de
Alexandre Braga, no Porto. Exemplos de portas interiores originais integradas na
estratégia de reabilitação de edifícios correntes - sem enquadramento no
Decreto-Lei n.º 163/2006 nos programas de “Serviços” (Residências) mas passíveis
de serem preservadas em habitações, com “medidas de mitigação”, à luz da recente
Portaria n.º 301/2019 (anexo1). Fonte: Nuno Valentim, “Projecto, património…”,
p. 450.

9.3.4.4. Interior dos Edifícios
Exemplo D1: Compartimentação existente
Os valores em causa que poderão conduzir à decisão de manter a
compartimentação existente prendem-se não apenas com a espacialidade
modelada pelas divisórias interiores/tipologia do edifício mas também com a
escala percecionada. Em muitos edifícios é possível distinguir uma unidade e
qualidade no desenho dos elementos construtivos visíveis (em argamassa,
madeira, pinturas, entre outras), reflexo do cuidado arquitetónico e construtivo
colocado em cada componente. A alteração da compartimentação interior
exige, também por isso, uma ponderação criteriosa, decorrente de um exercício
de síntese entre novo programa, valores identificados, problemas diagnosticados
e exigências aplicáveis. A manutenção da compartimentação existente
levanta frequentemente incompatibilidades regulamentares de acessibilidade:
exigência de garantir um percurso acessível, dimensões mínimas, zonas de
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manobra para espaços de circulação, requisitos para a cozinha e instalações
sanitárias 26.
Como exemplos de medidas de mitigação e de compensação sugerem-se a
sinalização e orientação de percursos, com zonas acessíveis e não acessíveis,
a abertura de pórticos em paredes existentes (permitindo manter
tetos/sancas/pavimentos e a leitura da compartimentação original – Figura 9.9)
ou, no limite, a criação de acesso alternativo, com a possibilidade de não
coincidência do percurso acessível com o dos restantes utilizadores 27.

[4]
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Fotografia: João Ferrand

Figura 9.9 – Reabilitação de habitações na Rua de Belos Ares no Porto e na Calçada
de Santo Amaro em Lisboa (antes e depois da obra). Exemplos de melhoria da
acessibilidade entre os espaços existentes sem anular a leitura da compartimentação
original. Fonte: Nuno Valentim, Arquitectura, Lda.

Referências Bibliográficas
[1]

[2]

[3]

AA.VV. “Guia: Acessibilidade e Mobilidade para Todos – Apontamentos
para uma melhor interpretação do Decreto-Lei n.º 163/2006 de
8 de Agosto”, coord. Paula Teles, Ed: SNRIPD, 2007.
AA.VV. “Guía de Aplicación del CTE a Edificación Existente”. Unidad de
Calidad en la Construcción Eduardo Torroja. Madrid: Ministerio
de Fomento (no prelo).
AA.VV. “RcR Reabilitar como Regra – Relatório de Diagnóstico”, coord.
Raimundo Mendes da Silva, 25 de junho de 2018.

Decreto-Lei n.º 163/2006, NTA, secção 2.1 (percurso acessível, pontos 1, 3 e 4); secção 2.2 (átrios,
ponto 9); secção 2.3 (patamares, galerias e corredores, ponto 2), secção 3.2 (edifícios de habitação
– espaços comuns, ponto 7), secção 3.3 (zona de manobra nas entradas da habitação, ponto 1;
equipamento mínimo para a instalação sanitária, zona de manobra e circulação, ponto 4; pisos e
revestimento, ponto 7) .
26

138

Guia FNRE

Decreto-Lei n.º 163/2006, que estabelece o regime da acessibilidade aos
edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios
habitacionais. Publicado em Diário da República, 1.ª Série, n.º 152, de 8 de agosto
de 2006 - alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro, pelo
Decreto-Lei n.º 125/2017 de 4 de outubro e pelo Decreto-Lei n. 95/2019 de
18 de julho.
Decreto-Lei n.º 53/2014 (revogado), que estabelece um regime excecional e
temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção
tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de
reabilitação urbana, sempre que se destinem a ser afetos total ou
predominantemente ao uso habitacional. Publicado em Diário da República,
1.ª Série, n.º 69, de 8 de abril de 2014.
Decreto-Lei n.º 95/2019, que estabelece o regime aplicável à reabilitação de
edifícios ou frações autónomas. Publicado em Diário da República, 1.ª Série,
n.º 136, de 18 de julho de 2019.
Portaria n.º 301/2019, que define o método de projeto para a melhoria da
acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada em edifícios
habitacionais existentes. Publicada em Diário da República, 1.ª Série, n.º 175, de
12 de setembro de 2019.

A possibilidade de um percurso acessível alternativo está considerado nas NTA no ponto 2.1.4 e
refere-se às obras de ampliação, alteração ou conservação, admitindo que o percurso acessível possa
não coincidir integralmente com o percurso dos restantes utilizadores. Apesar de contrariar o objetivo
de acesso universal, poderá ser uma opção menos intrusiva no edifício existente - um acesso alternativo
à entrada principal evita, em muitos casos, a intervenção em vãos identificados com valor.
27

9. Acessibilidade e Intervenção Arquitetónica em Contexto Patrimonial

ANEXO - Portaria n.º 301/2019 de 12 de setembro
Sumário:
Define o método de projeto para a melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada em edifícios habitacionais existentes.
Nota:
Não é aplicável a programas de “Serviços” e equiparáveis (como residências de estudantes).

Guia FNRE

139

9. Acessibilidade e Intervenção Arquitetónica em Contexto Patrimonial

140

Guia FNRE

9. Acessibilidade e Intervenção Arquitetónica em Contexto Patrimonial

Guia FNRE

141

10.

Preservação
do Património

Fotografia: José Aguiar

10. Preservação do Património

10. Preservação do Património

10.1. Introdução
O património arquitetónico e o urbanístico são hoje, na Europa,
imperativos tanto culturais, como ambientais, ecológicos e económicos.
A relação do ser humano com a memória é condição necessária para a
construção da sua identidade e revela-se muito mais importante do que antes se
julgava: sem ela temos dificuldade em configurar, ou projetar, um futuro.
O valor das construções antigas evolui e altera-se muito rapidamente. Hoje
classificamos como património objetos, conjuntos e sítios, partes extensivas da
cidade ou paisagens que ontem julgávamos correntes, ou até vulgares.
A acelerada extensão cronológica, geográfica e tipológica do conceito de
património reflete-se na atual diversidade de categorias patrimoniais na
Arquitetura, e, por isso falamos hoje também em património urbanístico,
paisagístico, conventual, industrial, militar, moderno e do século XX, habitacional
ou corrente, etc 1.
O património cultural é um desígnio e uma oportunidade, mas também um
problema: na era da globalização e do auge de uma economia neoliberal explodiu
o consumo de património 2, e este tornou-se muito apetecível para novas
indústrias dependentes do turismo massificado 3 e de um mercado imobiliário
implacável. Intervenções imediatistas, tendem a reduzir a densidade narrativa
das edificações, apagando irremediavelmente a autenticidade, a integridade e os
valores patrimoniais, ao mesmo tempo que fazem ressurgir fenómenos de
segregação social.

Se continuarmos a aceitar a síntese Vitruviana, segundo a qual a definição
da própria Arquitetura se resolve como uma arte eminentemente funcional (na
resolução prática dos usos) e conceptual (o pensamento e a reflexão aplicadas
ao projeto), implicando uma íntima concatenação/fundamentação/articulação
entre firmitas, utilitas e venustas, podemos fazer a crítica de que nos processos
de reabilitação do século XX e do início do século XXI nos concentramos,
algo obcessivamente, nos problemas da salvaguarda das formas ou “imagens”,
sobretudo do exterior. Deste modo, são muitas vezes esquecidas a matriz
tipológica da edificação, a lógica da organização dos seus espaços, na sua íntima
relação com uma cultura da construção (e os seus específicos valores
materiais e tecnológicos) resultando, em muitos casos, em intervenções
epidérmicas e pouco qualificadas (em muitos casos, demolição acrítica,
desnecessária e infundamentada dos interiores mantendo apenas a fachada, i.e.
fachadismo 4).
Mesmo quando é inevitável a conservação de alguns interiores, pelo seu
inegável valor intrínseco, a estética minimalista vigente suporta intervenções de
"branqueamento" literal dos programas decorativos existentes, numa
incompreensão cultural que impossibilita a sua leitura para as gerações futuras.
Cores, texturas, nível de brilho dos acabamentos são características da expressão
arquitetónica que devem ser reequacionadas numa intervenção contemporânea
sobre estruturas construídas do passado.

Fotografia: Simone Ruivo

Figura 10.2 – O "Branqueamento" dos programas decorativos policromáticos.
Edifício República 37, Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, Arq., Frederico
https://expresso.pt/economia/2018-05-13-Edificio-Republica-37Valsassina.
em-Lisboa-ganha-tres-premios#gs.dsc8ek, acedido em 23 de maio de 2019.

Figura 10.1 – Arq.º Álvaro Siza, Casa de Chá da Boa Nova (Monumento Nacional
desde 2012). A reabilitação recente, de Álvaro Siza, mantém a integridade espacial
e construtiva do edifício.

1 Uma resenha atualizada das taxionomias, conceitos e critérios fundamentais em património
cultural, foi disponibilizada no livro online de Helena Barranha (org.), Património Cultural. Conceitos
e critérios fundamentais. Lisboa: IST Press e ICOMOS-Portugal, 2016. Disponível em:
http://istpress.tecnico.ulisboa.pt/files/E-book-patrimonio.pdf (consulta em Maio de 2019).
2

Françoise e Choay. Património e Mundialização. Évora: Casa do Sul Editora/CHAIA, 2005.

Javier Rivera Blanco, De Varia Restauratione. Teoría e Historia da la Restauración de la
Arquitectónica. Valladolid: Editorial América Ibérica, 2001, p. 187.
3

Aquilo a que se chama fachadismo – a destruição de um edifício com qualidade espacial e
construtiva preservando apenas as fachadas - implica graves perdas de valor patrimonial e cultural,
por perda de autenticidade de integridade (excesso de demolições, de repristinação e renovação).
Sobre o tema veja-se José Aguiar, “Reabilitação ou Fraude”. Em: Revista Património, n.º 2 (2014):
pp. 56-69.
4
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de filósofos, artistas, historiadores, políticos, etc. 6 A partir do século XIX,
intensifica-se o debate e a teorização sobre a intervenção em preexistências, a
par com o alargamento do conceito de valor do património monumental,
evoluindo do monumento histórico, enquanto peça isolada, para os contextos,
conjuntos urbanos e sítios, e depois, progressivamente, para as paisagens
culturais, o património vernacular, industrial, moderno, os saberes…
Se a teorização sobre a intervenção em preexistências foi marcada nos
séculos passados por posições doutrinárias e prescritivas – do restauro
– repristinação à mais estrita conservação-manutenção – hoje tende a evitar-se
posições predeterminadas ou normativas defendendo-se a problematização e
reflexão crítica e a interpretação arquitetónica em que “cada caso é um caso”.

Fotografia: Teresa Cunha Ferreira

Figura 10.3 – Recuperação e manutenção de policromias de revestimentos
interiores. Arq. º Fernando Távora, Casa Primo Madeira, 1986-1988 (Prémio João
de Almada, 1990).

As construções antigas são entidades complexas e pluri-estratificadas com
valores culturais, sociais, ambientais, económicos e tecnológicos, que o projeto
tem de considerar e integrar, construindo com o construído. Considerando o
edifício como um palimpsesto a ler e a interpretar, importa identificar os
elementos arquitetónicos essenciais que materializam a sua identidade e
descodificar as suas metamorfoses 5, evitando obliterar valores e criar
desnecessárias antinomias, como quem procura desenhar uma nova poesia, que
evoca antigos versos, e que nos (re)surge com íntima familiaridade.
A atenção à recuperação de valores do passado é um processo intrínseco
às práticas da Arquitetura ao longo de séculos, acompanhada pelo pensamento

Alton Capitel. Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Madrid: Alianza Forma,
1992
5

Para aprofundamento cfr., entre outros, Anton Capitel (1992); Carolina di Biase (coord.), Il restauro
e i monumenti, Milano, Clup, 2003; Ignacio Gonzales-Varas, Conservacion de Bienes Culturales.
Teoria, história, princípios y normas, Madrid, Cátedra, 1999.
6
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Fotografia: José Adrião

Figura 10.4 – Arq. José Adrião, reabilitação habitacional na Rua dos Fanqueiros,
Lisboa.

Sobre o tema, entre outros: Ignasi Solà-Morales, "Teorias de la Intervencion arquitectónica”.
In Intervenciones, ed. Ignasi Solà-Morales. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli, 2006; Francisco Di
Gracia, Construir en lo construido. Madrid: Nerea, 1992; Ignasi Solá-Morales, “Do contraste à
analogia”. Em A la recherche du temps perdu, «JA- Jornal Arquitectos», n.º 213 (2003).
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ética de um rigoroso e exaustivo (re)conhecimento do edifício a transformar” 7.
Surge assim um aliciante campo de ação, assente no desafio de reabilitar as
antigas construções, adaptando-as a novos usos, exigências e desígnios
contemporâneos, num eterno “continuar-inovando” 8.
Sendo verdade que qualquer projeto arquitetónico opera sempre sobre
preexistências, a presença de valores culturais implica, porém, a seleção e
hierarquização de valores, já não só os rememorativos e de contemporaneidade 9,
mas hoje também os sociais, económicos e ambientais 10, implicando um
criterioso estudo, análise e interpretação das arquiteturas a transformar.

10.2. O Quadro Regulamentar Atual
Fotografia: João Ferrand

Figura 10.5 – Arq.s Francisco Barata, Nuno Valentim, José L. Gomes (CEFA-FAUP),
Reabilitação de edifício projetado pelo J. Marques da Silva na Rua Alexandre Braga,
Porto (Prémio João de Almada 2014).

O desenvolvimento de um projeto de reabilitação em património cultural
(nacional ou local, em património urbanístico ou em conjuntos e sítios) parte
sempre do reconhecimento e da avaliação da preexistência onde intervimos de
acordo com uma essencial teoria de valores. O essencial dessa teoria está
transcrito na Lei Quadro do Património Português (Lei 107/2001), que destaca
o valor de civilização e cultura e especializa o interesse cultural relevante em
histórico, arqueológico, arquitetónico, documental, artístico, etnográfico,
científico, social, industrial ou técnico (entre outros) refletindo ainda valores de
memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou
exemplaridade 11.
Quando o projeto de reabilitação incide sobre edificações com valor
patrimonial, e ainda mais nas já classificadas - individualmente ou em conjuntos
e sítios, ou em património urbanístico - as intervenções devem sempre ser
precedidas de estudos históricos e de arqueologia da arquitetura, que ajudem a
identificar e a hierarquizar os valores a salvaguardar.

Fotografia: José Campos, Architectural Photography

Figura 10.6 – Atelier in Vitro, Reabilitação Casa da Boavista, Porto 2014-2015
(Prémio João de Almada 2017). Conservação cuidada de soluções construtivas,
revestimentos e elementos preexistentes; reposição da solução original da fachada
tardoz.

A teoria que informa cada intervenção nascerá assim de “cada
circunstância, dificilmente generalizável – circunstância de que faz parte não só
a expressão da individualidade de cada obra, de cada autor, como a obrigação
Alexandre Alves Costa. “O Património entre a aposta arriscada e a confidência nascida da
intimidade”, em: Jornal dos Arquitectos, n.º 213. Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2003, pp. 9-10.
7

Fernando Távora (coord.). Estudo de Renovação Urbana do Barredo. Porto: C.M. Porto, 1969
(policopiado), p.34.
8

Aloïs Riegl, O culto moderno dos monumentos e outros ensaios estéticos. Lisboa: Edições 70,
[1903] 2013.

9

10

Ana Pereira Roders, Re-architecture. Tese de Doutoramento. Delft: T/U Delft, 2007.

Lei quadro da política e do regime de proteção e valorização do património cultural (Lei 107/2001).
(…) Artigo 2.º, Conceito e âmbito do património cultural. 1 — Para os efeitos da presente lei integram
o património cultural todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura
portadores de interesse cultural relevante, devam ser objeto de especial proteção e valorização.
11

Em edifícios e em áreas urbanas ou rurais classificadas a Lei quadro obriga
à realização de um Relatório Prévio (Decreto-Lei n.º 140/2009) o que se adequa
particularmente, enquanto método, a projetos comprometidos com o
fundamental conhecimento da realidade, i.e. os projetos de reabilitação.
O Relatório Prévio obriga-nos a estudar e descrever: as relações entre os imóveis
em causa e o meio envolvente; o sistema construtivo e suas alterações ao longo
do tempo implicando uma metodologia de conservação que implica a análise e o
diagnóstico com indicações das soluções de reforço, consolidação ou de
alteração preconizadas; estudar a autenticidade da envolvente exterior e dos
interiores, incluindo a cor, a ornamentação e os tipos de revestimentos, o que
implica a identificação dos elementos autênticos e com valor cultural, a sua
alteração ao longo do tempo; adequação da introdução de novas infraestruturas
2 — A língua portuguesa, enquanto fundamento da soberania nacional, é um elemento essencial do
património cultural português. 3 — O interesse cultural relevante, designadamente histórico,
paleontológico, arqueológico, arquitetónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico,
social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património cultural refletirá valores de memória,
antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou exemplaridade. Para
aprofundamento veja-se de Flávio Lopes, Património Arquitetónico e arqueológico. Noção e Normas
de proteção. Lisboa: Caleidoscópio, 2012; e ainda Flávio Lopes; Manuel Brito Correia, Património
Cultural. Critérios e normas internacionais de proteção. Lisboa, Caleidoscópio_Edição e Artes
Gráficas,SA. Fev. 2014, ISBN: 978-989-658-250-0 e, ambém, Património Arquitectónico e
Arqueológico. Cartas, Recomendações e Convenções Internacionais. Lisboa: Livros Horizonte, 2004.
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e minimização das alterações provocadas; em suma avaliando e minimizando os
conflitos entre o dever da preservação e as modificações espaciais ou
construtivas pretendidas em projeto, demonstrando a adequação das formas
preconizadas para a preservação dos valores culturais preexistentes. Importa
ainda evidenciar o interesse de produzir um relatório intercalar e um relatório
final (como prevê o Decreto de Lei referenciado acima). Seria da maior relevância
adotar esta metodologia em todas as preexistências intervencionadas no
contexto do FNRE.
Reconhecendo o desajuste entre o quadro regulamentar (concebido para a
construção nova) quando aplicado à reabilitação, o Governo de Portugal
estabeleceu em 2014 o RERU (Regime Excecional de Reabilitação Urbana),
aplicado transitoriamente durante um período de sete anos. Paradoxalmente,
esta medida de desregulamentação (ao excecionar os edifícios com mais de trinta
anos de cumprimento da maioria das disposições legais aplicáveis a projetos
contemporâneos), se por um lado simplificou enormemente os processos de
reabilitação, abriu também as portas a intervenções danosas, desde a
transformação abusiva e extensiva demolição de valores em presença, à
desconsideração de aspetos basilares de compatibilidade entre sistemas
construtivos e segurança estrutural (isto num país historicamente assolado por
sismos).
Segundo vários autores, o atual quadro regulamentar deve ser considerado
como desadequado 12 e muitas vezes até perigoso, pelo que deve ser
cuidadosamente analisado e interpretado criticamente pelos Arquitetos, que
neste processos de projeto se devem apoiar em Engenheiros com sólida
formação, capacitação e/ou experiência na reabilitação, i.e. conservação,
reparação e reforço de estruturas - sejam estas de madeira, alvenaria, betão ou
outras, conforme aplicável -, ou de outras especialidades, na inserção de redes e
infraestruturas compatíveis com os valores patrimoniais em presença, entre
outras questões. Em contexto nacional e internacional, surgiram propostas de
compatibilização destas distintas e conflituosas exigências, como o conceito
de ‘reabilitação adaptativa’, já adotado na atual legislação espanhola, procurando
um equilíbrio entre a preservação de valores patrimoniais e as atuais exigências
atuais de conforto, energia e segurança.
Para além da legislação geral aplicada à construção, importa referir também
os regulamentos Municipais, designadamente os Planos Diretores Municipais
(PDM) ou outras disposições normativas. A maioria dos PDM´s tem o
instrumento da Carta do Património que inventaria os bens patrimoniais,
identifica os valores em presença e estabelece recomendações para a sua
preservação.
No que respeita à manutenção regular de edifícios, a legislação existente
também é deficitária, referindo a obrigatoriedade de executar reparações de
manutenção em cada oito anos, mas muito raramente estas regras são
cumpridas 13.

12 Por exemplo, consulte-se a tese de doutoramento de Nuno Valentim. “Projecto, património
arquitetónico e regulamentação contemporânea. Sobre práticas de reabilitação no edificado
corrente”. Tese de Doutoramento. Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, 2015.

Artigo 9.º (Revogado pela alínea e) do artigo 129º do diploma que estabelece o RJUE, Decreto-Lei
n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
13
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10.3. Uma Nova Abordagem na Reabilitação Habitacional
10.3.1. Questões de Método
A reabilitação de edifícios para programas de habitação implica desde logo
analisar e compreender a matriz tipológica preexistente adequando os novos
usos e modos de habitar - sendo particularmente relevante a importância de
adequar os usos (ou a escolha dos usos) às características físicas específicas
da preexistência - bem como compatibilizar a preservação de valores
patrimoniais com as atuais exigências regulamentares (de segurança, conforto,
higiene, uso, etc.).
O contexto cultural e tecnológico de cada época (as formas de habitar,
o quadro regulamentar, os materiais e as tecnologias disponíveis) fez surgir
tipologias edificatórias específicas (como os lotes-tardo-góticos, a casa burguesa
do Porto, edifícios coletivos Pombalinos, os Gaioleiros, os “esquerdo-direito
RGEU”, etc.) que importa hoje adaptar às novas exigências da vida
contemporânea tanto quanto salvaguardar o reconhecimento da sua identidade
e integridade, o que pressupõe conhecimento, sensibilidade e talento.
Defendendo a especificidade de cada caso propõem-se, no projeto sobre
preexistências com valor cultural, os seguintes passos metodológicos,
interrelacionáveis:
i.

conhecimento exaustivo e rigoroso da preexistência, implicando os
estudos e as análises necessários;

ii.

diagnóstico de problemas, anomalias e dissonâncias;

iii.

projeto como ato de síntese analítica e criativa, fundado na
necessidade objetiva de um (re)uso contemporâneo o que sempre
implica a seleção e garantia da salvaguarda de valores preexistentes
e na proposta de uma terapia para as anomalias, problemas e
dissonâncias encontrados;

iv.

obra, adaptando e compatibilizando soluções com as preexistências,
e privilegiando empresas com experiência no setor;

v.

conservação preventiva e manutenção continuada ao longo do
tempo. Esta última fase, geralmente esquecida, é de grande
importância como garante de um bom desempenho dos edifícios, da
satisfação dos utilizadores e preservação dos valores patrimoniais em
presença.

4 de Junho): “As edificações existentes deverão ser reparadas e beneficiadas pelo menos uma vez
em cada período de oito anos, com o fim de remediar as deficiências provenientes do seu uso normal
e de as manter em boas condições de utilização, sob todos os aspetos de que trata o presente
regulamento”.
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Desenhar neste contexto implica, portanto, documentar com rigor o antes
(a preexistência), esclarecer o durante (ponderando cuidadosamente o que irá
desaparecer materialmente da história) e fundamentar o depois, assegurando
também processos de inspeção e de fácil manutenção futuras: uma reabilitação
bem sucedida é apenas uma das muitas intervenções que ocorrerão num edifício
antigo a que seja dado um novo futuro 14.

10.3.2. Conhecer e Valorizar as Preexistências
Os projetos de reabilitação devem identificar e documentar com rigor
disciplinar a matriz tipológica, espaços, materialidades e elementos a
salvaguardar, o que sempre depende de uma sólida capacidade de análise
histórica, de interpretação arquitetónica e de uma cuidada identificação de
valores presentes.
Referimo-nos aqui a um conhecimento exaustivo e rigoroso das
preexistências recorrendo sempre que necessário à História e à Ciência,
utilizando:
i.

fontes indiretas (estudos documentais, arquivísticos, cartográficos,
iconográficos, conhecimento oral, etc.);

ii.

fontes diretas (o estudo in loco da obra, p.e. através da arqueologia
da arquitetura e da produção de uma documentação rigorosa,
recorrendo às novas tecnologias de produção e análise de imagem,
como a fotogrametria digital, o laser scanner e a fotografia
multiespectral, que permitem obter e gerir hoje muito mais
informação do próprio edifício 15).

Deverá ser produzida uma análise prévia ao edificado onde se identificam
os valores e os elementos a preservar de acordo com:
i.

a sua relevância patrimonial estrita (espaços, partes, obras de arte,
pintura mural, ornamentos, peças escultóricas, etc.);

ii.

critérios de autenticidade, identidade e integridade do objeto
arquitetónico;

iii.

critérios de sustentabilidade e economia do processo construtivo
(reaproveitamento de materiais construtivos, relação sempre positiva
entre qualidade do que se retira e qualidade do que se acrescenta).

Na fase de registo, análise e interpretação, poderão ser desenvolvidos
diferentes tipos de levantamentos: geométrico (levantamento clássico, ou
recorrendo à fotogrametria digital e varrimento laser 3D), fotográfico,
construtivo, estado de conservação e anomalias, dissonâncias e alterações.
Figura 10.7 – Levantamentos laser e com fotogrametria digital: Casa de Vale de
Flores (2017), realizado pelo Grupo ARCHC3D CIAUD FAUL (Projeto de Restauro
do Arq.º Pedro Pacheco com José Aguiar).

14 Sobre questões metodológicas na intervenção em preexistências, v. entre outros, Antoni Gonzalez
Moreno-Navarro. La restauración objetiva (método SCCM de restauración monumental), Memoria
SPAL 1993-1998. Barcelona: Diputación de Barcelona, 2000; Stefano Musso. Recupero e Restauro
degli edifici Storici. Guida pratica al rilievo e alla diagnostica, Roma: EPC Libri, 2006; Giovanni
Carbonara. Trattato di restauro architettonico. Turim: UTET, 2004.
15 Sobre Arqueologia da Arquitetura v., entre outros, AA. VV., Património Arquitetónico. Registo,
Interpretação e Critérios de Intervenção, in «Património Estudos», n.º 9, Lisboa: IPPAR, 2006. [textos
de Caballero Zoreda, F. Doglione, L.Fontes, M.Ramalho, J.Aguiar, F. Vegas e C. Milleto, e al.]. Sobre

As fontes disponíveis, interpretadas através do desenho, poderão informar
um estudo arquitetónico que clarifique, entre outros aspetos: evolução e fases
de construtivas, análise estratigráfica, estudos geométrico-formais (traçados

o tema ver também, entre muitos outros as revistas Arqueologia de la Arquitectura (CSIC-UPV/EHU)
e Archeologia Medievale (ed. Riccardo Francovich, All’Insegna del Giglio). Sobre processos
contemporâneos de documentação em património veja-se a teses de Luís Mateus, Contributos para
o projeto de Conservação, Restauro e Reabilitação. Uma metodologia documental baseada na
fotogrametria digital e no varrimento laser 3D terrestre (2 volumes). Lisboa: Universidade de Lisboa,
Faculdade de Arquitectura, 2012, disponível, assim artigos mais recentes sobre o tema, em
http://home.fa.utl.pt/~lmmateus/investigacao.html.

Guia FNRE

149

10. Preservação do Património
geométricos e esquemas de modulação), identificação de usos e alterações e
valores patrimoniais em presença.
No processo de caracterização do existente, importa ainda estudar e
conhecer os materiais e tecnologias de construção 16 aplicados – seja os ditos
tradicionais ou pré-industriais, seja os ditos ‘modernos’ ou industriais -, tendo em
conta que materiais diferentes têm processos de alteração e degradação
distintos.

composições e os diversos tipos de texturas e formas de acabamento. Os
elementos autênticos apenas poderão ser removidos e substituídos por cópias
se essa for a única forma de garantir a sua preservação futura.

Também pela evolução da ciência da construção, que reconhece cada vez
mais a necessidade de conhecer a História da Construção 17, importa em cada
construção perceber os princípios materiais e tectónicos, e garantir processos de
compatibilidade funcional, tecnológica, física e química entre estruturas e
construções de diversos tempos. Deste modo, considera-se hoje inadmissível
não estudar e considerar as materialidades e os valores construtivos
preexistentes.
Por ser fundamental a sobreposição de tempo e de modos de fazer cidade,
enquanto documento da história e da arte arquitetónica e urbanística, são de
interditar processos de reordenamento cadastral (junção de diversas parcelas
numa nova unidade alheia ao padrão fundiário original) que ponham em causa
a autenticidade e integridade de património urbanístico 18.
Em projetos de reabilitação é necessário um conhecimento profundo e um
estudo rigoroso do edifício a intervir, seja por registos escritos e iconográficos
seja pela análise da obra e pelo desenho, garantindo uma completa
documentação do antes, do durante e do depois. No caso da existência de
elementos de índole patrimonial e/ou artística cuja especificidade ultrapasse o
conhecimento do projetista, este deverá sempre socorrer-se da opinião
e validação dum especialista dessa área.
Os acabamentos e ornamentos de diverso tipo em interiores e exteriores
(azulejaria, trabalhos de massa e estuques, existência de esgrafitos ou de texturas
peculiares, pinturas ou guarnecimentos com cor, etc.) devem ser estudados e
restaurados 19, tanto no interior como no exterior, resolvendo as lacunas
existentes com técnicas de conservação e restauro, assegurando a coerência das
Sobre técnicas e materiais de construção em Portugal ver, entre muitos outros estudos mais
específicos ou geograficamente localizados: as compilações sobre sistemas de construções, já em
dezena e meia de volumes e da autoria de Jorge Mascarenhas, Sistemas de Construção, vol. I a XV
Edição Livros Horizonte; Gabriela Teixeira; Margarida da C. Belém (coord.), Diálogos de edificação,
estudo de tecnologias tradicionais. Porto: CRAT, 1998; F. Pereira Costa. Enciclopédia Prática da
Construção Civil. Lisboa: Edição do Autor, 1930-1939. Sobre materiais mais recentes ver tb, entre
outros: Susan Macdonald e Gail, Osstergreen. Conserving Twentieth-Century Built Heritage: a
Bibliography. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2013; Carolina di Biase (a cura di). Il degrado
del calcestruzzo nell’architettura del Novecento. Santarcangelo di Romagna: Maggioli, 2009.
16

Relativamente à História da Construção em Portugal ver, entre outros: João Mascarenhas-Mateus
(ed.). A História da Construção em Portugal - Alinhamentos e Fundações, Almedina: Coimbra, 2011;
João Mascarenhas-Mateus (ed.). História da Construção em Portugal: consolidação de uma disciplina.
Lisboa: By the book, 2018. Numa perspetiva mais alargada, ver Atas de Congressos internacionais
de História da Construção: Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira;
International Congress on Construction History; Congreso Internacional Hispanoamericano de
Historia de la Construcción, entre outros.

17

Sobre abordagens integradas de intervenção em conjuntos urbanos ver, entre outros: Francisco
Barata. Transformação e permanência na habitação portuense. Porto: FAUP Publicações, 1999; Ana
Pinho. Conceitos e politicas de reabilitação urbana: análise da experiência portuguesa dos gabinetes
18
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Fotografia: João Pernão

Figura 10.8 – A identificação e levantamento dos elementos qualificadores da
pré-existência (no quadro de uma teoria de valor) é fundamental para uma ação
correta de reabilitação.

10.3.3. Diagnóstico
Com o desaparecimento da antiga e qualificada mão-de-obra, importa
tanto no projeto como em obra reforçar a interdisciplinaridade da sua prática
e recorrer à nova disciplina da Conservação 20 e aos seus agentes (os
locais, Tese de Doutoramento, Lisboa: FAUTL, 2009. Rossa, Walter (2015), Fomos condenados à
cidade: uma década de estudos sobre património urbanístico. Coimbra: Imprensa da Universidade.
Sobre cor e revestimentos ver, entre outros: José Aguiar, Cor e Cidade Histórica – Estudos
cromáticos e conservação do património. Porto: FAUP, 2002; João Nuno de Carvalho Pernão. “A cor
como forma do espaço definida no tempo. Princípios estéticos e metodológicos para o estudo e
aplicação da cor em arquitetura e nas artes”. Tese de Doutoramento. Faculdade de Arquitetura da
Universidade Técnica de Lisboa, 2012; Pedro Providência. “Bases para um plano de ação da
salvaguarda dos revestimentos e acabamentos tradicionais em centros históricos : o caso de estudo
do plano de cor do centro histórico de Coimbra”. 2 vol. Coimbra: FCTUC, Tese de doutoramento,
2014; Sofia Salema, “O corpus do esgrafito no Alentejo e a sua conservação. Uma leitura sobre o
ornamento na arquitetura”. Tese de Doutoramento. Universidade de Évora, 2012; Milene Gil.
“A Conservação e Restauro da pintura mural nas fachadas alentejanas: estudo científico dos materiais
e tecnologias antigas da cor”. Tese de Doutoramento. Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa, 2009.
19

Os Conservadores-Restauradores têm hoje em Portugal uma formação específica e um
reconhecimento profissional estabelecido, estando habilitados a intervir em superfícies e
revestimentos antigos, bem como em património integrado e móvel (ex: pedra, pintura mural, azulejo,
talha, fingidos, etc.) Cfr., entre outros,Mascarenhas, J. M., (trad): Campanella, C. (2003). Capitolato
20
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Conservadores-Restauradores) para em conjunto definir soluções de
intervenção mais orientadas para o salvamento do que para a demolição.
A disciplina da Conservação do património tem-nos dado soluções
metodológicas, processuais e técnicas, cada vez mais conhecidas e dominadas,
que permitem salvar elementos construtivos que jugávamos condenados.
A Engenharia desenvolveu novas metodologias de intervenção mínima
muito mais compatíveis e muito menos intrusivas tanto sob o ponto de vista
estrutural como construtivo, alterando a excessividade praticada no século XX 21.
Recorrendo a análises in situ e em laboratório, a protocolos de inspeção,
a ensaios não destrutivos e à monitorização higrotérmica e estrutural, é hoje
possível recolher grande quantidade de informação sobre os edifícios de forma
não intrusiva e sem os sacrificar materialmente.
É fulcral podermos recorrer no anteprojeto, nas diversas especialidades, a
técnicos formados e com sólida experiência em inspeção, diagnóstico e
reabilitação. Importa hoje incluir desde o primeiro momento de projeto, sempre
que pertinente, especialistas em Arqueologia (com especial enfase na
Arqueologia da Arquitetura), Restauradores-Conservadores e Engenheiros Civis
competentes (entre outras áreas disciplinares, consoante a especificidade de
cada caso) na análise, diagnóstico e no projeto de reparação e de reforço de
estruturas e soluções construtivas preexistentes. Estes agentes terão um papel
importante, entre outros aspetos, no registo de vestígios arqueológicos e
mapeamento de anomalias, bem como na identificação das possíveis causas, dos
fenómenos de degradação e alteração e os tratamentos mais adequados a cada
situação.
A Arqueologia deve ser integrada em fase de estudo prévio, sempre que a
legislação aplicável o preveja (Decreto-Lei n.º 107/2001; Decreto-Lei
n.º 140/2009; Planos Diretores Municipais) ou quando solicitada pelas entidades
competentes (DRCN, DGPC, entidades municipais de tutela do património
cultural) ou ainda quando se verifique (previamente ou durante a obra) a
existência de vestígios de relevância arqueológica. Neste quadro, a Arqueologia
contribuirá positivamente para uma adequada gestão de risco e para
a preparação e execução de projetos de intervenção no património através do
diagnóstico arqueológico (em subsolo ou do edificado) adaptando as soluções e
medições às presenças arqueológicas registadas, considerando: i) a identificação
prévia de eventuais vestígios arqueológicos que poderão ser afetados por
trabalhos decorrentes da implementação do projeto (e a sua caracterização em
termos de valor científico e patrimonial); ii) a definição de eventuais medidas de
minimização a aplicar em fases subsequentes com vista à salvaguarda
patrimonial dos vestígios arqueológicos integrados na área do projeto;
iii) a definição de uma estratégia geral de intervenção, garantir a execução de
todos os trabalhos de construção civil previstos em
articulação com
a salvaguarda do património arqueológico.

speciale d'appalto per opere di conservazione e restauro, Obras de conservação e restauro
arquitectónico – condições técnicas especiais, Lisbon: Câmara Municipal de Lisboa.
Ver ICOMOS ISCARSAH. Principles for the Analysis, Conservation and ... and Structural
Restoration of Architectural Heritage, 2003. Sobre aplicação a casos de estudos portugueses ver,
entre outros: João Appleton. Reabilitação de Edifícios Antigos, patologias e tecnologias de
intervenção, Lisboa: Orion, 2003; Aníbal Costa [et al.] - A intervenção no Património. Práticas de
Conservação e Reabilitação. Porto: FEUP, 2005. p. 21; Aníbal Costa, António Arede, Esmeralda
21

É importante também reforçar a capacidade de análise de materiais em
laboratório para melhor compatibilização da nova intervenção. Os Laboratórios
do Estado (com destaque para o LNEC) e as Universidades (através dos seus
Laboratórios e Centros de Investigação), têm desempenhado um papel
importantíssimo nesta área, articulando a investigação de ponta com a
investigação aplicada e a prestação de serviços ao exterior.

10.3.4. O Projeto e a Reabilitação Arquitetónica
10.3.4.1. A Importância do Contexto Urbano e Das Envolventes
Um ponto fulcral é a relação dos edifícios com a sua envolvente. Qualquer
edifício, nomeadamente aqueles a que atribuímos valor cultural, estabelece
sempre relações particulares com o seu contexto e espaços envolventes. Para
além da regulamentação de cérceas - muitas vezes o aspeto a que se dá mais
importância em ações de Reabilitação - é necessário atentar também à
morfologia do contexto envolvente e à lógica de coerência de um conjunto maior
do que o valor específico de cada unidade per se. O mesmo sucede com o
desenho do espaço público e suas materialidades, bem como os sistemas de
transição entre público e privado.

Fotografia: Câmara Municipal de Guimarães

Figura 10.9 – A base do projeto de intervenção em cada edifício do centro
histórico de Guimarães é o respeito absoluto pela sua tipologia cadastral e
arquitetónica.

Pauperio et al. Reabilitação estrutural - Casos práticos de intervenção em Estruturas Patrimoniais,
Porto: Instituto da Construção, 2014; Vítor Cóias. Reabilitação estrutural de Edifícios antigos, Lisboa:
Argumentum, 2007; Vítor Cóias, Inspeção e ensaios em edifícios antigos, Lisboa: IST - Instituto
Superior Técnico, 2008. LNEC, Cadernos Edifícios n.º 5 - Conservação e Reabilitação de Edifícios
Recentes, 2010; Vasco Freitas (Coord.), Manual de Apoio ao Projecto de Reabilitação de Edifícios.
Porto: Ordem dos Engenheiros Região Norte, 2012.
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Os edifícios com valor cultural raramente foram construídos de uma só
penada, observando as suas materialidades é usual reconhecermos o contributo
de diversos tempos, numa sobreposição de narrativas materiais e formais. Assim,
assume especial importância a compreensão das cidades e arquiteturas antigas
enquanto palimpsestos, contendo em si estratos, sedimentos, testemunhos dos
diversos tempos, revelando marcas, permanências, transformações e lacunas
que compõem a sua história e a da paisagem urbana.
As intervenções meramente e injustificadamente fachadistas destroem os
valores espaciais, anulam os valores artísticos e construtivos acrescentados pelo
tempo e presentes no recheio interior dos edifícios antigos, obliterando o valor
dos edifícios enquanto testemunhos documentais da história e produtos da arte
arquitetónica e do construir.

As intervenções de reabilitação deverão preservar, sempre que possível, as
características identitárias da obra preexistente ou/e do projeto original quando
aplicável, também na sua relação com a envolvente, com as áreas ajardinadas ou
de logradouro com o(s) edifício(s) que constituem o lote.
Neste aspeto importa ainda salvaguardar:
i.

a relação do edificado com os traçados viários;

ii.

a relação do número de pisos preexistente com o número de pisos
proposto;

iii.

a relação da volumetria preexistente com a volumetria proposta;

iv.

a composição arquitetónica das fachadas preexistentes;

v.

a leitura de continuidade cromática e material com a sua envolvente
construída.

Em operações de reabilitação, importa, portanto, articular a intervenção
pontual no edificado com processos de requalificação de espaços públicos e
semipúblicos.

Fotografia: José Aguiar

Figura 10.10 – Bairro Alto, 2012. O Fachadismo, i.e. a anulação ou destruição
sistemática dos espaços, estruturas, construções e elementos autênticos e
originais, tornou-se um dos maiores problemas da reabilitação em Portugal.

No espaço urbano, nas partes antigas das cidades a que chamamos centros
históricos é crucial preservar tanto as tipologias arquitetónicas como a tipologia
fundiária, i.e. o cadastro com diversos tipos de parcelas que condicionaram
decisivamente as diversas soluções da arquitetura ao longo do tempo,
estabelecendo relações específicas entre permanências arquitetónicas de longo
prazo (os monumentos, as igrejas e conventos, os palácios, etc.), o sistema de
espaços públicos (ruas e praças), e morfotipologias edificatórias (arquiteturas em
lotes góticos, renascentistas, pombalinos, imóveis de arrendamento dos finais do
século XIX e blocos de habitação coletiva de meados do século XX - como os
ditos “esquerdos-direitos” do RGEU), de que resultam arquiteturas da cidade
absolutamente distintivas e peculiares.

Fotografia: Teresa Cunha Ferreira

Fotografia: Fernando Távora e Adalberto Dias

Figura 10.11– Quarteirão da Casa Forte Porto, fase intermédia antes da demolição
total com exceção da fachada.

Figura 10.12 – Requalificação da Praça da Batalha, Porto Capital da Cultura, 1999
-2001 Projeto e fotos de Fernando Távora e Adalberto Dias.
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A requalificação do espaço público em património urbano é fundamental
para potenciar e induzir a participação dos privados em processos mais alargados
de reabilitação urbana, constituindo hoje uma estratégia fundamental em
núcleos urbanos de grande valor cultural como sucedeu antes (na ação do GTL
de Guimarães) e depois da candidatura a inscrição na Lista do Património
Mundial de Guimarães e, de novo, no decorrer da capital europeia da cultura em
Guimarães, também na cidade do Porto, sobretudo no quadro da iniciativa “2011
- Porto capital europeia da Cultura” 22) e como está também hoje a suceder em
Lisboa (depois da reabilitação do Chiado conduzida por Álvaro Siza Vieira e as
novas iniciativas de ligação da Baixa à Colina do Castelo).

edifício, mas também os elementos estruturadores dos seus espaços interiores,
acessos verticais, iluminação vertical (claraboias, lanternins), princípios de
composição volumétrica e de hierarquização, entre outros.

10.3.4.2. O Edifício, Programa, Espaços e Materialidades
Um aspeto grandemente desconsiderado nas últimas décadas respeita
à importância da leitura tipológica e adequação dos programas funcionais
às particularidades específicas de cada arquitetura. Se reabilitação implica
adequar a um uso contemporâneo um edifício antigo (salvando os seus valores
patrimoniais, mas atualizando desempenhos, condições de segurança, de
higiene e conforto), importa não esquecer que a capacidade de análise da matriz
originária desse edificado é também um valor maior para o projeto. Pelo que
importa estudar atentamente como compatibilizar funções às preexistências,
evitando impor programas funcionais incompatíveis ou desajustadas das
possibilidades concretas dos espaços e das estruturas preexistentes.
Podemos sempre adaptar património para novos usos. Podemos por
exemplo reconverter património industrial para novos usos residenciais, no
entanto o seu projeto de reabilitação valoriza-se culturalmente quando se
preservam narrativas e significados i.e., quando depois das intervenções ainda
podemos reconhecer que aquela construção foi uma antiga fábrica, o mesmo
poderíamos dizer sobre o reuso de conventos (património religioso), quartéis
(património militar), etc.
Em projetos de Reabilitação considera-se imprescindível o desenvolvimento
de estudos programáticos que avaliam e validem previamente as possibilidades
funcionais dos espaços e estruturas preexistentes, no sentido de minimizar as
demolições e alterações às edificações com valor cultural. É dever ético do
arquiteto de propor e discutir a compatibilização dos programas, procurando
alternativas juntamente com o encomendador, sempre que manifestamente os
programas inicialmente propostos não se adequem à estrutura tipológica,
espacial e construtiva da preexistência com valor patrimonial.

Fotografia: Teresa Cunha Ferreira

Figura 10.13 – Arqs., Armenio Losa e Cassiano Barbosa, Bloco da Carvalhosa.
Escada comum do edifício de habitação.

É necessário atender à preservação dos espaços comuns nos edifícios de
habitação. Os edifícios habitacionais contêm 23 um património notável referente
à sua qualificação através dos espaços de entrada e a sua continuidade nas
circulações verticais, de onde provém normalmente a iluminação zenital para a
entrada dos diversos apartamentos (por sua vez a iluminação zenital era por
vezes pautada por soluções formais distintas também no partido que obtinham
da luz natural). A reabilitação destes edifícios não deve prejudicar estas
qualidades, que infelizmente já não encontramos com frequência nos edifícios
habitacionais de hoje. A manutenção das qualidades descritas foi extremamente
condicionada, desde à cerca de duas décadas, pela exigência de
compartimentações corta-fogo no quadro da aplicação da Regulamentação
de Segurança contra Risco de Incêndios em Edifícios.

Um projeto de reabilitação deve permitir ler a história e a matriz tipológica
de uma edificação preexistente, mesmo quando existe modificação funcional.
Deste modo, constituirão elementos a preservar, não apenas as fachadas do

Pela natureza e importância dos espaços comuns em edifícios antigos, a
inclusão de meios mecânicos (elevadores) não deve afetar as qualidades desses
espaços nem obliterar o “poço de luz” dessas comunicações verticais. Devemos
considerar também o reforço da segurança, por exemplo através do desenho de
meios de fuga como a colocação de escadas de emergência eventualmente
adicionadas em espaço exterior. O maior dos dramas que hoje vivemos é que o
reforço dos meios de saída pode também provocar a facilitação da intrusão,
donde o reforço de uma segurança (ao fogo) pode provocar a diminuição de
outra segurança (aos roubos, por exemplo).

O plano/projeto de requalificação dos espaços públicos de áreas urbanas históricas do Porto está
descrito em Manuel Mendes, Catálogo da Exposição - Porto 2001: Regresso à Baixa, Consulta para
a elaboração do Programa de Requalificação da Baixa Portuense. Porto: Porto 2001 e FAUP edições,
2000 e ainda na tese de Mestrado de Ana Sousa Brandão Alves Costa, A Requalificação da Baixa
Portuense. Uma oportunidade para o Porto, em 2001. Porto: FAUP, 2009 (policopiado).

Habitacional. Espaços e compartimentos, ITA 4. Lisboa: LNEC, 2009; Gisela Lameira; Luciana Rocha;
Marta Cruz, . "Affordable 20th century housing in Porto. The transformation processes under scope".
In Proceedings of 3rd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of
Historical Buildings and Structures. Amoêda, R; Lira, S and Pinheiro, C. (eds.): REHAB 2017, 877-886.
Braga, Portugal: Greenlines Institute.

22

23 Sobre reabilitação para habitação ver, entre outros, José Paiva; José Aguiar; Ana Pinho et al.. Guia
Técnico de Reabilitação Habitacional, Lisboa: LNEC, 2006; João Branco Pedro, Programa

Guia FNRE

153

10. Preservação do Património

Fotografia: Teresa Cunha Ferreira

Figura 10.14 – Elementos de valor em Casa Burguesa do Porto (séc. XIX): claraboia,
caixa de escadas central em madeira, revestimentos em técnica de escaiola.

Na reabilitação de edifícios é sempre importante ter em consideração que
os materiais existentes, como por exemplo a pedra e os revestimentos (ornatos
em relevo, estuques, azulejaria, pinturas decorativas) e as madeiras aplicadas são,
em geral, de melhor qualidade do que aquelas que se irão agora aplicar de novo
(muitas vezes com utilização de materiais, como os aglomerados, de duração
muito mais limitada). Para além deste aspeto, o trabalho da madeira é
normalmente mais detalhado e muitas vezes executado por processos hoje já
não utilizados, ou de execução muito onerosa para serem replicados. A pretexto
duma arquitetura ‘minimalista’ perdem-se, na reabilitação corrente, qualidades
estéticas e de conforto que não serão facilmente repetíveis.
No caso das madeiras, no entanto, é também necessário o maior dos
cuidados quando temos madeira infestada por térmitas e outros tipos de ataque
biológico, que pode rapidamente propagar-se a novas partes acrescentadas, se
não houver uma cuidadosa desinfestação.
Nos materiais de revestimento e acabamento, a qualidade artística e de
execução, a cor, as texturas, o nível de brilho das tintas, são elementos da
comunicação formal da arquitetura originalmente fundamentados num Color
Loci, i.e. uma Geografia da Cor, em que cada região utiliza os recursos que tem à
sua disposição (as suas terras, pedras e outros materiais locais) e que a torna
diferenciável relativamente a qualquer outra. Veja-se o exemplo da diferença do
ambiente cromático entre Porto e Lisboa advinda da utilização dos materiais
pétreos como o granito (no Porto) e o calcário (em Lisboa), desde o espaço
urbano (pavimentos, lancis, fontes, etc.) aos edifícios, no guarnecimento dos
vãos, na utilização em socos, cornijas e elementos decorativos.
A unidade e especificidade material que caracteriza cada local e que se
estende dos revestimentos aos pavimentos e a outros elementos do espaço
público urbano e à construção (por exemplo a disponibilidade de madeiras
nobres como os carvalho e castanho no Norte vs as mais brandas casquinha e
pinho a Sul, por exemplo), é ainda bastante visível em Portugal e estas
especificidades devem ser preservadas, sempre que possível. Nos pavimentos,

Os LED´s são muito direcionais e sem grande amortecimento com a distância, podendo provocar
ofuscamento. Ao contrário dos outros sistemas de iluminação que tem uma distribuição com alguma
24
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Fotografia: João Pernão

Figura 10.15 – Deturpação na leitura do objeto arquitetónico devido a uma má
escolha da iluminação (inversão do sentido de leitura).

essa identitária e característica diferença encontra-se hoje ameaçada pela
utilização genérica e descontextualizada de tijoleiras, ou betonilhas e
pré-fabricados de betão.
A iluminação tem uma importância vital na qualificação dos espaços
interiores e espaços públicos exteriores, para além das questões da poupança
energética é importante considerar as questões de conforto, de leitura e
apresentação das arquiteturas e da qualificação no uso dos espaços privados
e públicos.
A iluminação deve ser cuidadosamente projetada, uma vez que aliada ao
desconforto que pode ocasionar nos utentes, pode descaracterizar a
apresentação e leitura morfológica da arquitetura, desqualificando-a. No exterior
deve evitar-se a inversão da marcação de sombras, como sucede com a
iluminação rasante e intensa a partir do solo, bem como atender à definição da
correta temperatura de cor da luz. As novas soluções LED podem ser demasiado
frias (tendendo para os azuis) e de intensidade excessiva e muito direcionais
(focos de excessiva luminosidade, sem adequada proteção) afetando
a comodidade do uso dos espaços 24. Em espaços patrimoniais, a existência de
azulejaria e de ornamentação (como a talha dourada) e jogos de espelhos pode
ser também prejudicada por excessos de iluminação e sua má colocação (a luz
indireta, por exemplo, é muito pouco indicada para sublinhar volumes, texturas
e brilhos).
Também as caixilharias e serralharias têm uma grande importância para a
composição das fachadas, as dimensões e proporções, espessura, e ritmo dos

abertura angular, a excessiva direccionalidade do LED provoca desconforto mesmo a grandes
distâncias.
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Fotografia: Álvaro Siza

Fotografia: João Pernão

Figura 10.16 – Arq.ª Álvaro Siza, Reabilitação do Chiado. Reprodução do Caixilho
pombalino pelo exterior com vidro simples e introdução de novo caixilho com vidro
duplo pelo interior.

Figura 10.17 – Os elementos arquitetónicos como testemunhas do tempo: porta
chapeada na entrada de quinta do sec.XVIII em zona conturbada pelas invasões
Francesas (Torres Vedras).

caixilhos correspondem a distintos períodos históricos assim como sucede com
distinto tipo de formas das guardas (em ferro estirado ou forjado). O mesmo
sucede nos interiores com a manutenção das portadas e diverso tipo de
ferragens, por vezes insubstituíveis.

A introdução de vidros duplos altera as espessuras e a relação proporcional
com os elementos da fachada, pelo que deve ser avaliada caso a caso, por
exemplo equacionando também a possibilidade de conservação de caixilhos
existentes e introdução de novo caixilho pelo interior.
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gradeamentos, portas, ferragens, beirados, cantarias, platibandas, pilastras,
caixilharias, pavimentos, revestimento de paredes, etc.
As intervenções em edifícios onde se verifiquem estratos de várias épocas
com valor arquitetónico devem, sempre que possível, incorporar o potencial
narrativo das camadas preexistentes, mais do que anular definitivamente esses
testemunhos históricos retirando riqueza, complexidade e autenticidade à obra.
As novas materialidades a utilizar em projeto devem ser compatíveis (física
e quimicamente) com as preexistências e sempre que necessário devemos incluir
nos cadernos de encargos ensaios em laboratório e testes aos materiais
preexistentes para o seu cabal conhecimento.
O mesmo sucede com o garantir de reversibilidades, i.e. o poder regressar
a um estado anterior perante um acrescento ou modificação, assim como
assegurar a repetibilidade de tratamento, i.e. a possibilidade de procedermos no
futuro a tratamentos similares aos que hoje aplicamos.

Fotografia: João Pernão

Deve-se também respeitar o princípio do acréscimo de qualidade: i.e. a
solução nova deve promover mais qualidade e melhoria do desempenho do que
a solução existente.

Figura 10.18 – Muitos dos efeitos estéticos do interiorismo português baseiam-se
numa especial qualidade de luz (parca, quente, à altura da vista, reproduzida por
espelhos…), uma iluminação desadequada pode destruir as qualidades expressivas
das talhas douradas ou da azulejaria.

Num processo de reabilitação o projeto de arquitetura deve conter um
Estudo de Cor e de Iluminação que permita, para além da observância da
legislação no domínio luminotécnico (índices quantitativos), uma solução que
traga conforto de utilização de acordo com as diversas atividades desenvolvidas
e qualidade estética adequada à leitura morfológica da arquitetura em presença.
Neste capítulo e em património urbano, devem ser observadas as
recomendações da Carta de Taxco para a iluminação em núcleos urbanos
históricos, não só para esses casos, mas para todas as ações de reabilitação 25.

10.3.4.3. Da Autenticidade, Compatibilidade e Reversibilidade às
Questões do Desenho
Um projeto de Reabilitação pressupõe uma resolução coerente dentro de
uma nova unidade temporal, incorporando os valores preexistentes numa nova
totalidade, uma nova harmonia na integração dos antigos e novos espaços, assim
como na compatibilização de funções e sistemas construtivos. É assim
igualmente primordial salvaguardar a autenticidade, a integridade e a coerência
da composição arquitetónica preexistente, recuperando ao máximo o sistema
estrutural e construtivo, os materiais e elementos decorativos, o produto das
artes aplicadas e outros elementos caracterizadores da obra tais como varandas,

Instituto Nacional de Antropología e Historia (ed.), “Chart of Taxco 2009”, México, 2012.
Disponível em http://www.academiadelpartal.org/files/carta_taxco_061111.pdf.
25
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Fotografia: Teresa Cunha Ferreira

Figura 10.19 – Arq. Eduardo Souto Moura, Reabilitação da Herdade de São
Lourenço do Barrocal, 2016 (Prémio Leão de Ouro, Bienal de Veneza 2018).
Revestimento de paredes com rebocos de cal, beirados com telha original, desenho
cautelosos de caixilhos semelhantes aos preexistentes com introdução de vidro
duplo; caixas de ar condicionado integradas com o desenho do caixilho pelo
interior.
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Os quadros dos vãos, as caixilharias, serralharias e ferragens devem ser
salvaguardas. Uma solução para manter a tipologia de vãos num edifício histórico
melhorando o seu desempenho térmico e acústico pode passar pelo seu
restauro, complementado pela duplicação pelo interior das janelas (de peito ou
sacada) com soluções contemporâneas.
As partes e detalhes em madeira são de manter, reutilizando ao máximo as
preexistências (concretizando junções e semblagens entre partes originais e
novos acrescentos).
O desenho de arquitetura em reabilitação, para além de assegurar os
tradicionais processos de registo com amarelos e vermelhos, deve assegurar a
eficaz leitura da preexistência e das reformulações, numa nova síntese
desenhada.
Os desenhos técnicos de levantamento das pré-existências devem
expressar com rigor os valores fundamentais a preservar, numa estratégia de
documentação que guie o projeto de reabilitação, clara na sua interpretação, e
que esteja presente até aos desenhos de comunicação à obra.

Fotografia: João Pernão

Figura 10.20 – Planear o cruzamento entre especialidades é fundamental para a
qualidade da obra final, importa prever o mínimo de impacto na construção.

Assim sendo, para além do desenho de vermelhos e amarelos
(esclarecimento essencialmente administrativo das demolições e da introdução
de novas partes) devem existir desenhos síntese que esclareçam a nova unidade
atingida entre o novo e o antigo, i.e. entre a salvaguarda de preexistências e a
nova composição (por exemplo utilizando negro e diferentes tonalidades de
cinzentos para representar o que se salvaguardou – e as distintas fases de uma
construção - e o que se acrescenta de novo).

10.3.5. Relação entre as Diversas Especialidades
É fundamental existir uma inter-relação entre especialidades que permita
uma melhor adequação das soluções à preexistência e à sua qualificação. Muitos
edifícios preexistentes têm bom comportamento passivo (boa inércia nas
paredes exteriores, bom isolamento térmico, sistemas de ventilação natural) e é
possível reutilizar antigas instalações técnicas ou usar as suas condutas e ramais.
Esta compreensão holística e a compatibilização das instalações técnicas a
incluir, procurando a sua conciliação com os valores patrimoniais (através de um
‘conforto adaptativo’ ou da ‘minimização’ do desconforto), terá benefícios no
custo da obra, no seu comportamento futuro e na preservação da integridade e
autenticidade material da obra.
Muitas vezes são implementadas soluções intrusivas e pouco compatíveis,
que acabam por piorar o desempenho a longo prazo e ter insustentáveis custos
de manutenção. Uma opção pode ser introduzir as infraestruturas por fora das
paredes, sem abrir roços (ex: instalação elétrica por trás de rodapés, entre a vigas
do soalho, canalização à vista, etc.

Fotografia: José Aguiar

Figura 10.21 – Centro Histórico de Évora, 2005. A obrigatoriedade de introduzir
caixas de visitas paras as diversas redes afeta gravemente a resistência estrutural
de edifícios antigos, neste caso num conjunto urbano inscrito na Lista do
Património Mundial da UNESCO.
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incluindo no processo de concursos, uma lista de preços unitários de trabalhos e
materiais que permitam enquadrar a resolução desses imprevistos. Se esta
precaução é verdadeira em obra nova, será ainda mais importante na intervenção
no existente.
A boa documentação em fase de obra é fulcral e os processos de
desmontagem obrigam obviamente a uma cuidadosa identificação e enumeração
dos elementos para posterior reposicionamento. Pelo que importa prever e
reforçar os processos e as capacidades de documentação em obra.

Fotografia: Teresa Cunha Ferreira

Figura 10.22 – Minimização de impactes através da introdução cautelosa de redes
de infraestruturas entre as vigas de pavimento e em paredes, com preservação dos
sistemas construtivos preexistentes.

Particularmente grave á a obrigação legal de introduzir caixas de visitas
separadas para diversos serviços (gás, eletricidade, etc.) nas fachadas exteriores,
o que implica o esburacar das paredes, afetando muito negativamente a
segurança estrutural dos edifícios antigos.
Neste domínio, das redes, importa utilizar sempre que possível as
instalações preexistentes ou as suas condutas e ramais para a introdução de
novas infraestruturas. Quando viável, preferir soluções passivas, menos
intrusivas e que se possam melhor compatibilizar com a preservação dos valores
patrimoniais.

O planeamento e os cronogramas das obras necessitam de incorporar
também tempos de preparação e de execução bem distintos das obras novas
(restrições de estaleiro, exiguidade dos espaços, tempos de aplicação e cura dos
ligante muito mais demorados, etc.).
Exatamente o mesmo sucede no cálculo dos rendimentos na execução das
tarefas e na aplicação de materiais, que oneram substancialmente os distintos
trabalhos.
Em obras de reabilitação é particularmente importante recorrer a empresas
com experiência demonstrada em reabilitação, restauro e conservação (obras
muito diferentes da demolição/renovação) e com pessoal especializado,
sobretudo aquelas empresas que integram coletivamente grémios orientados
para a reabilitação. Estas empresas devem assegurar um elevado rigor filológico,
com cuidado nos ‘desmontes’ em obra, assim como na documentação,
implicando registo e numeração.

10.3.6. Em Obra
Para lançamento dos concursos e para a melhor fundamentação do projeto
é essencial dispor de medições realizadas por técnicos com experiência neste
tipo de atividades, e o mesmo sucede com a especificação dos trabalhos em
cadernos de encargos e na descrição de condições técnicas especiais. Para além
de alguns contributos do LNEC, Portugal dispõe de pouca bibliografia técnica
específica para este tipo de prescrições pelo que se recomenda o recurso à
compilação de origem italiana e traduzida e publicada pela Câmara Municipal de
Lisboa “Obras de conservação e restauro arquitetónico – condições técnicas
especiais” 26.
Pela dificuldade de prever tudo em projeto sobre preexistências, mesmo
dispondo de excelentes análises, deparamos constantemente com novas
realidades e problemas nos processos de desmontagem e demolição em obra.
Assim, é extraordinariamente frequente surgirem surpresas inesperadas,
positivas ou negativas e que provocam a necessidade de constantes
reformulações do projeto. Não sendo possível fugir às surpresas (pois são
surpresas) é sempre possível antecipar “tipos” de surpresas, por exemplo

Christian Campanella (2003), Capitolato speciale d'appalto per opere di conservazione e restauro,
traduzido por João Mascarenhas Mateus como: Obras de conservação e restauro arquitectónico
26
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Fotografia: Teresa Cunha Ferreira

Figura 10.23 – Armazenamento em obra de elementos preexistentes a preservar,
após limpeza e numeração.

– condições técnicas especiais. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 2003 (Coordenação e adaptação
de João Mascarenhas-Mateus).
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No decurso da execução dos trabalhos é crucial: projetar com atenção e
cuidado o estaleiro (as áreas disponíveis são muito parcas); proteger com eficácia
todos os elementos com valor patrimonial (por exemplo, as portas e superfícies
pintadas, os balaustres de escadas, os soalhos, etc.) antes de começar a obra;
demolir ou desmontar muito cuidadosamente elementos preexistentes,
escorando os elementos de valor, e numerar sempre que aplicável; prestar uma
particular atenção ao posicionamento e na ancoragem de andaimes e tapumes
de forma a não danificar estruturas ou revestimentos; utilizar materiais física e
quimicamente compatíveis, controlando a sua aplicação em obra,
nomeadamente através do conhecimento preciso da sua composição, através de
fichas técnicas, dosagens e modalidades de execução 27; sempre que possível
devemos colocar as infraestruturas entre as vigas ou por detrás dos rodapés de
modo a minimizar a abertura de roços em alvenarias; tratar elementos como
ferragens, escoras, abraçadeiras metálicas, sempre que possível in situ, etc.

10.3.7. Inspeções, Conservação Preventiva e Manutenção
As catástrofes naturais, ou provocadas pelo homem, são dos fatores
primordiais na destruição e obliteração de património. A minimização destes
impactes obriga-nos a assegurar tanto inspeções regulares quanto a
implementação de processos de manutenção. Um dos atuais desafios na
reabilitação do património edificado consiste na implementação de processos de
inspeção e reparação programada dentro de planos de conservação preventiva
e de manutenção, assentes na passagem de uma filosofia de intervenção
excecional e reativa (pós-dano) para uma estratégia de prevenção e de cuidado
continuado no tempo (pré-dano).
Deste modo, a manutenção continuada é fundamental na preservação da
autenticidade e integridade das soluções construtivas e materiais, assim como na
garantia de um bom desempenho dos edifícios e, consequentemente,
da satisfação dos utilizadores.
Na fase de projeto importa pensar e definir como aceder em segurança às
diversas partes e elementos dos edifícios que necessitam inspeções e operações
de manutenção periódicas (por exemplo como aceder às coberturas, como
garantir a segurança quando estas são limpas, etc. etc.).
Os Planos de Manutenção 28 – através dos Manuais de Manutenção e
Manuais de Utilização - englobam um vasto conjunto de operações – inspeção,
reparação, limpeza, uso, etc. -, diretas ou indiretas, mais simples ou qualificadas,
variáveis na sua periodicidade (diária, semanal, mensal, semestral, plurianual) ou
em função das estações do ano.

Em edifícios feitos com argamassas à base de cal aérea, devemos evidentemente evitar argamassas
à base de cimento Portland e cais hidráulicas com elevado teor de sais solúveis, sendo o inverso
também verdadeiro, pois não faz sentido recorrer à cal aérea quando intervimos em património do
Moderno feito à base de cimento. Se um edifício tem caiações então devemos recusar o uso de tintas
acrílicas e vinílicas preferindo-lhes as tintas minerais.
27

Para aprofundamento ver Teresa Cunha Ferreira – “Plano de Manutenção dos Monumentos da
Rota do Românico. Enquadramento, metodologia e implementação”. Em Aníbal Costa, Alice Tavares,
Ana Velosa (Eds) – CREPAT Congresso da Reabilitação do Património (Universidade de Aveiro, Junho
2017). Aveiro: Universidade de Aveiro, 2017, p. 489-498; Rui Calejo (Ed.) – Manutenção de Edifícios:
Perspetiva Multidisciplinar. Porto: GEQUALTEC, 2015; Vítor Cóias, Guia prático de conservação de
28

Fotografia: Teresa Cunha Ferreira

Figura 10.24 – Manutenção de janelas de madeira, Oficina Janelas com TINTA têm
muito + PINTA, Porto (Org: ICOMOS-PT/ FEUP-IC/ CEAU-FAUP/ AOF).

A Arquitetura do Século XX 29 aplicou novas soluções construtivas e
materiais industrializados – como o betão à vista, uma profusão de metais e
diferentes tipos de vidro, depois os plásticos e os vinílicos, etc. – ou reconverteu
materiais tradicionais, reaplicados de forma experimental ou inovadora, muitas
vezes durabilidades substancialmente menores do que anteriormente se julgava.
A rápida degradação de algumas destas materialidades (como a corrosão
do aço no betão) levanta importantes problemas de conservação e reparação.
A resolução estrutural de armaduras que já perderam secção ou as lacunas no
betão são particularmente difíceis de reintegrar e resolver. As formas e
geometrias, por vezes muito aventurosas, colocam hoje grandes dificuldades na
melhoria do seu conforto, por exemplo através da aplicação de revestimentos
pelo exterior que alteram enormemente as qualidades dessas formas, ou da
alteração de caixilharias e tipos de vidro (o vidro duplo não tem a mesma
transparência dos antigos vidros, as novas caixilharias com corte térmico são
muito mais volumosas que as antigas).
É fundamental que os projetos de arquitetura e de especialidades em
reabilitação sejam acompanhados de Planos de Manutenção com indicação
detalhada de ações de inspeção, limpeza e manutenção corrente, incluindo a

imóveis: manual para a utilização durável e económica da habitação através de uma adequada
manutenção. Lisboa: Dom Quixote, 2004.
Sobre a intervenção em património do século XX ver, entre outros: ICOMOS ISCAH20. Madrid
Document: Approaches for the Conservation of Twentieth-Century Architectural Heritage. Madrid:
ICOMOS, 2011; Vicenzo Rizo (Ed.). Modern building reuse: documentation, maintenance, recovery
and renewal. Guimarães: EAUM, 2014; Teresa Cunha Ferreira, “Conservation of 20th-century
architecture in Portugal. The lesson of Álvaro Siza”. In Metamorphosis. The Continuity of Change.
15th International Docomomo Conference (Lubliana, 28-31 Agosto 2018), eds. Ana Tostões e
Nataša Koselj, p. 338-344. Lisboa/Ljubljana: Docomomo International/ Docomomo Slovenia, 2018.
29
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periodicidade, as modalidades de execução, a composição ou fichas técnicas de
materiais, entre outros. Desejavelmente deverão existir também Manuais
de Utilização com indicações para o bom funcionamento, limpeza e usos do
edifício.
É necessário conhecimento e pesquisa específica sobre a conservação de
materiais tradicionais e industrializados, sobre a análise do seu estado
de conservação e sobre os processos da sua deterioração, assim como dos
processos de reparação e restauro que muitas vezes obrigam à repristinação de
elementos impossíveis de recuperar.

10.4. Considerações Finais
Projetar sobre o construído com valor cultural, implica representar e
desenhar eficazmente a preexistência e fundamentar a coerência das alterações
propostas, conjugando todas as intervenções de especialidade, procurando um
fio condutor entre novo-antigo e desenhando uma nova e contemporânea
unidade arquitetónica (porque a interpretação histórica será sempre um ato de
plena contemporaneidade, i.e. dependendo do zeitgeist em que ocorre) 30.
A intervenção em preexistências lida com uma variedade de questões e
fatores, das opções conceptuais às soluções materiais e construtivas
(compatibilidades, reversibilidades, etc.) em diversas escalas (da estrutura ao
valor dos revestimentos, da cor, da textura, do brilho e da luz), passando pela
melhoria do desempenho funcional também em múltiplas áreas (do conforto à
higiene, segurança e energia, etc.), minimizando os seus conflitos numa arte da
conjugação que resulta num fundamental gesto de síntese crítica: o projeto!
Em época de grande mediatismo autoral na Arquitetura, em que muitas
vezes a obra de autor se sobrepõe ou anula a preexistência, importa recordar as
palavras de Álvaro Siza, defendendo um princípio de “absoluta integridade” 31 e
aconselhando os arquitetos a resistir à tendência de deixar a sua “assinatura” na
obra de recuperação 32. Este é, assim, um novo e aliciante campo de atividade
para o projeto e para os arquitetos, assente no desafio de re(-h)abi(li)tar
preexistências - isto é, “continuar-inovando” 33 - adaptando as antigas
arquiteturas aos usos, exigências e desígnios contemporâneos.

30

Alois Riegl. Le culte moderne des monuments, Son essence et as genèse, Paris, Éditions du Seuil,
1984 [1903].

32

“No trabalho de recuperação há um requisito obrigatório que é, em minha opinião, a absoluta
integridade. Não há que fazer alterações a não ser (…) em casos especiais ou excecionais”, Álvaro
Siza. Conferencia para el CAH20, Em: Intervention Approaches in the 20th-Century Architectural
Heritage. International Conference CAH20th, Madrid, 2011, p. 188.

33
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Álvaro Siza. Recuperação e Manutenção. Em: Aníbal Costa [et al.] - A intervenção no Património
.Práticas de Conservação e Reabilitação. Porto: FEUP, 2005. p. 21.

Fernando Távora (1969) e ainda em: Pousada de Santa Marinha: Guimarães. Boletim da DGEMN,
n.º 130, Barcelos: DGEMN, 1985 p. 77.
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Fotografia: Manuel Duarte Pinheiro
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Este capítulo explica de forma sumária o principal quadro regulamentar interligado à
sustentabilidade (11.2), especifica a abordagem preconizada (11.3) e a sua integração na
intervenção (11.4), bem como aspetos a considerar da sustentabilidade no uso e
manutenção (11.5), referências e tabelas de verificação para o projetista e para o dono
de obra com os requisitos sugeridos como obrigatórios e recomendados.

11.1. Introdução
A sustentabilidade abrange um conjunto de aspetos ambientais, sociais e
económicos. As intervenções de reabilitação devem ser economicamente viáveis,
garantindo não só o retorno necessário para pagar as ações tomadas, mas criando
também valor ao longo e no fim do seu ciclo de vida, sem comprometer o
desenvolvimento sustentável. Assim, devem ser ainda efetuadas de forma
a assegurar valor social (conforto, acessibilidade, impacte na envolvente), tendo
o cuidado no uso dos recursos naturais (materiais, energia, água, solo, resíduos,
qualidade do ar) também um valor incontornável. Assim, este capítulo resume os
princípios que devem ser seguidos para que destas intervenções resultem edifícios
com um desempenho melhorado em termos ambientais, sociais e económicos,
incluindo os associados à prevenção e gestão dos Resíduos de Construção e
Demolição (RCD), no que se pode designar por uma reabilitação sustentável de
edifícios. Este desiderato deve ser entendido como uma oportunidade, um desafio
e uma mais-valia para a intervenção de reabilitação, e não como um obstáculo ou
limitação adicional.

Em relação aos três pilares da sustentabilidade (ambiental, económico
e social), este Decreto-Lei refere ainda que as intervenções sobre o edificado
existente devem ter em consideração uma relação custo-benefício, entendida em
sentido lato, segundo diferentes perspetivas: curto e longo prazo; financeira, social
e cultural; individual e coletiva; comunidade local e de uma visão global,
considerando a região, país e o planeta.
O Regulamento dos Produtos da Construção (RPC [1]) considera, como um
dos requisitos básicos das obras de construção, a utilização sustentável dos
recursos naturais. Quando disponível, é através de uma Declaração Ambiental de
Produto (Declaração Ambiental do Tipo III - Declaração Ambiental de Produto,
DAP, Environmental Product Declaration - EPD - ver Figura 11.1) que é possível
avaliar a utilização sustentável dos recursos e o impacte das obras de construção
no Ambiente.

11.2. O Quadro Regulamentar Atual
11.2.1. Sustentabilidade da Intervenção 1

a)

O Decreto-Lei n.º 95/2019, de 19 de julho, que estabelece o regime aplicável
à reabilitação de edifícios ou frações autónomas, pretende dinamizar a reabilitação
de edifícios em Portugal considerando o princípio da sustentabilidade ambiental.
Esse princípio inclui as seguintes orientações:
•

minimização do impacte ambiental destas intervenções, preservando
os recursos naturais e a biodiversidade, com particular incidência na
redução da extração e processamento de matérias-primas, produção de
resíduos e emissão de gases nocivos;

•

privilegiar a reutilização de componentes da construção, a utilização de
materiais reciclados, a redução da produção de resíduos, a utilização
de materiais com reduzido impacte ambiental, a redução de emissão de
gases com efeito estufa, a melhoria da eficiência energética e a redução
das necessidades de energia, incluindo a energia incorporada na própria
construção;

•

no fim da vida útil de componentes ou partes da construção, esgotadas
as soluções de manutenção e reabilitação, devem ser privilegiadas
ações de desconstrução ou desmontagem, de modo a responder
à orientação anterior, em detrimento da demolição, ainda que seletiva.

b)
Figura 11.1 – Exemplo da informação disponibilizada numa DAP do sistema
português DAPHabitat: a) informação sobre potenciais impactes ambientais;
b) informação sobre consumo de recursos [2].

A sustentabilidade abrange vários aspetos ambientais, sociais e económicos, integrando uma
multiplicidade de requisitos legais específicos que procuram dar resposta ao uso racional dos recursos,
princípios da prevenção da poluição e redução dos riscos ambientais, e procura de bom desempenho
no ciclo de vida.
1
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A DAP, baseada num estudo de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)
do material ou da solução construtiva, é desenvolvida de forma voluntária e
apresenta informação ambiental quantificada relativa ao ciclo de vida do produto.
A DAP de um material ou solução construtiva pode ser registada no programa
nacional DAPHabitat [2], sendo necessária a verificação da mesma por terceira
parte para esse registo se efetivar. Este programa está inserido na ECO-Platform
[3], uma organização internacional fundada em 2013 que aglutina operadores
europeus de programas de registo de DAP do sector da construção. Embora no
DAPHabitat apenas tenha sido registado um número limitado (11) de DAP’s, na
ECO-Platform já foram registadas quase 1000 DAP’s, o que permite concluir que,
a nível Europeu, já existe um universo alargado de materiais ou soluções
construtivas com DAP.
Através do requisito básico “utilização sustentável dos recursos naturais”,
o RPC obriga que as obras de construção sejam concebidas, realizadas
e demolidas de modo a assegurar: a reutilização ou reciclagem das mesmas, dos
seus materiais e das suas partes, após a demolição; a sua durabilidade; e a
utilização de matérias-primas e materiais secundários compatíveis com o
Ambiente [1].

11.2.2. Prevenção e Gestão dos RCD
O Decreto-Lei n.º 46/2008 obriga a que, nas obras sujeitas a licenciamento
ou comunicação prévia nos termos do regime jurídico de urbanização e edificação
(tal como a maioria das intervenções no âmbito do FNRE), o produtor de RCD:
•

promova a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de
RCD na obra;

•

assegure a existência na obra de um sistema de acondicionamento
adequado que permita a gestão selectiva dos RCD;

•

assegure a aplicação em obra de uma metodologia de triagem de RCD
ou, quando tal não é possível, o seu encaminhamento para operador de
gestão licenciado;

•

assegure que os RCD são mantidos em obra o mínimo tempo possível,
sendo que, no caso de resíduos perigosos, esse período não pode ser
superior a três meses;

•

cumpra as demais normas técnicas respetivamente aplicáveis;

•

efetue e mantenha, conjuntamente com o livro de obra, o registo de
dados de RCD, de acordo com o modelo constante do anexo ii) a esse
mesmo Decreto-Lei.

O mesmo Decreto-Lei estabelece que, para as empreitadas e concessões
de obras públicas, tem de ser elaborado um Plano de Prevenção e Gestão
de RCD (PPGR, Figura 11.2) no projeto de execução. Embora as intervenções
no âmbito do FNRE não estejam legalmente abrangidas por esta
obrigatoriedade, é fortemente recomendado que sejam seguidos os princípios de
boa gestão de RCD (ver §11.3.4.2), além dos procedimentos obrigatórios
referidos.
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Figura 11.2 – Modelo de PPGR aconselhado pela Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) [4].

A remoção de materiais contendo amianto (MCA) está regulamentada pelo
Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de julho, relativo à proteção sanitária dos
trabalhadores contra os riscos de exposição ao amianto durante o trabalho.
A Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro, estabelece as normas para a correta
remoção dos materiais contendo amianto e para o acondicionamento, transporte
e gestão dos respetivos Resíduos de Construção e Demolição contendo Amianto
(RCDA) gerados, tendo em vista a proteção do Ambiente e da Saúde Humana.

11.3. A Abordagem Preconizada
11.3.1. Introdução
É consensual que a “reabilitação (…) aumenta a vida útil dos edifícios com (…)
rentabilização dos recursos ambientais já investidos, (…) redução de emissões de
gases com efeito estufa, (…) minimização dos resíduos da construção e (…)
conservação da natureza e da biodiversidade” ([5] e Decreto-Lei n.º 95/2019).
No entanto, o desafio atual é realizar intervenções de reabilitação eco-eficientes,
minimizando simultaneamente os custos e os impactes ambientais nas fases de
obra e de exploração do edifício.

11. Sustentabilidade
Neste subcapítulo, são resumidas as diretrizes a seguir para garantir a
sustentabilidade das intervenções de reabilitação de edifícios, em termos sociais,
económicos ou ambientais, incluindo em termos de prevenção e gestão dos RCD,
nas seguintes fases: avaliação do existente; articulação com as especialidades de
projeto; conceção da intervenção; e cálculo/estimativa de quantidade.

11.3.2. Avaliação do Existente
11.3.2.1. Sustentabilidade da Intervenção
A rigorosa e exaustiva caracterização do estado de conservação do edifício
a reabilitar permitirá (ver Capítulo 1 deste Guia e [6]):
•

que seja implementado o ‘princípio do máximo desempenho e da
mínima intervenção’ (ver Figura 11.3);

•

que seja minimizado o custo global da obra e os custos de exploração
futura;

•

que a intervenção seja sustentável, implicando que tudo o que se possa
(e se justifique) seja mantido, devendo por essa razão ser
adequadamente caracterizado.

A caraterização do existente incluirá, para este efeito [6]:
•

o levantamento geométrico do edifício e a identificação e caraterização
dos materiais, nomeadamente: elementos não estruturais
(e.g. coberturas, paredes e pisos, incluindo a sua constituição e as
dimensões das diferentes camadas de revestimento, e caixilharias);
elementos estruturais (com constituição e características físicas,
químicas e/ou mecânicas e de durabilidade), incluindo as fundações;
redes existentes, com maior rigor se existir viabilidade para
continuarem a ser usadas;

•

a caracterização das anomalias, tanto em elementos não estruturais,
como em elementos estruturais;

•

a síntese do estado de conservação do edifício e recomendações e
proposta sobre o que deve ser contemplado no projeto de reabilitação.

A caracterização dos elementos existentes no edifício e do seu estado de
conservação permite estimar a respetiva vida útil remanescente. Desse modo, é
possível decidir, de forma informada e consciente, se devem ser mantidos, com ou
sem reparação, garantindo sempre níveis de segurança e conforto adequados e,
simultaneamente, minimizando os custos e o impacte ambiental da intervenção
(numa lógica de ciclo de vida, i.e., tendo também em conta a utilização do edifício)
[6], conforme descrito em detalhe em §11.3.4.1., tanto para os elementos
estruturais como para os não estruturais.

A utilização/comercialização ou reutilização de produtos contendo amianto foi proibida em Portugal
a partir de 1 de Janeiro de 2005, de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 101/2005, de 23 de
Junho No entanto, os MCA podem estar incorporados, entre outros, nos seguintes elementos
construtivos dos edifícios existentes: pavimentos, placas de teto falso, diversos elementos
pré-fabricados constituídos por fibrocimento, produtos e materiais de enchimento e revestimento,
portas corta-fogo, portas de courettes, paredes divisórias pré-fabricadas, tijolos refratários, caldeiras
2

Figura 11.3 – Proposta de implementação do ‘princípio do máximo desempenho e
da mínima intervenção’.

11.3.2.2. Prevenção e Gestão dos RCD
O produtor de RCD deve promover a reutilização de materiais e a
incorporação de pelo menos 5% de materiais reciclados, incluindo de RCD, na obra
(Decreto-Lei n.º 73/2011 e Decreto-Lei n.º 46/2008, conforme referido em
§11.2.2 e em comentário em §11.3.4.1.). Para isso, a rigorosa e exaustiva
caracterização do estado de conservação do edifício a reabilitar permitirá
identificar todos os elementos construtivos que não possam ser mantidos.
Durante o processo de caraterização do existente devem ainda ser
identificados os materiais que presumivelmente contêm amianto, confirmando a
sua existência pelo Método de Microscopia Ótica de Luz Polarizada (MOLP)
seguido, se necessário, pelo Método de Microscopia Eletrónica (MET), e que têm
obrigatoriamente de ser removidos – Figura 11.4 (Portaria n.º 40/2014). Estes
materiais podem estar incorporados, entre outros, nos elementos descritos em 2.
Estes materiais têm de ser quantificados em termos de produção estimada e
caracterizados e divididos entre amianto friável e não friável. Em caso de dúvida
sobre a presença de amianto nos materiais, deve-se assegurar a recolha de
amostras para análise laboratorial. Os MCA devem ser inventariados e registados
no plano de segurança e saúde (PSS) em projeto (previsto no
Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro), incluindo: a identificação e
localização do elemento ou material de construção onde se encontra presente o
amianto; extensão de MCA; avaliação dos riscos de libertação de fibras de amianto
através do estado de degradação do material (amianto friável ou não friável);
estimativa das quantidades dos respetivos resíduos a gerar, com indicação do
código da Lista Europeia de Resíduos (LER - publicada pela Portaria n.º 209/2004,
de 3 de Março) [7]. Deverá ser ainda promovida a avaliação à qualidade do ar para
identificação e contagem de fibras respiráveis como as de amianto, antes, durante
e após a conclusão das obras de remoção de MCA (Decreto-Lei n.º 266/2007
e Lei n.º 2/2011, de 9 de fevereiro, relativa à remoção de amianto em edifícios,
instalações e equipamentos públicos).

(revestimentos e apoios), telhas e coberturas, pintura texturizada, impermeabilização de coberturas e
caleiras, isolamento de tubagens de água quente, de antigos aquecedores domésticos ou de fogões,
materiais de isolamento de tetos, papel de parede texturizado, alcatifas, cofragem de pilares, entre
outros [7; 9].
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•

resumo dos resíduos perigosos identificados no edifício.

O relatório da auditoria pré-demolição deve incluir ainda orientações sobre
gestão de RCD, como: o resumo por tipo de escoamento e gestão recomendada
de cada fluxo de resíduos; a avaliação dos objetivos de valorização e das taxas de
eliminação alcançáveis; a lista das instalações locais de gestão de resíduos
(se possível); o processo de rastreabilidade dos resíduos. Desta forma, este
relatório de auditoria é fundamental para suportar o desenvolvimento do PPGR
no projeto de execução ou, mesmo que este não venha a ser realizado, permite:
ao dono de obra, aceder à informação de que necessita para estimar os custos e
benefícios resultantes da gestão de RCD, assim como minimizar os impactes
económicos e ambientais desta operação; ao projetista, maximizar a reutilização
destes elementos após desconstrução, com eventual reparação ou transformação,
ou a sua reciclagem e posterior incorporação em elementos construtivos a utilizar
na obra. No documento de orientação para auditorias aos resíduos [8]
é disponibilizada a metodologia alargada para a sua realização e apresentação dos
resultados.

a)

b)

c)

Figura 11.4 – a) entrada do estaleiro; b) procedimentos de remoção e c)
acondicionamento de materiais que contêm fibras de amianto.

O processo de caracterização do existente deve ser complementado por uma
auditoria pré-demolição (ou auditoria aos resíduos), a menos que a quantidade, a
variedade e a perigosidade dos resíduos gerados pela demolição sejam
consideradas não relevantes pelo dono de obra. Essa auditoria deve concluir se a
quantidade, a variedade ou a perigosidade de RCD gerados pela intervenção serão
relevantes e justificam a elaboração de um PPGR. O Protocolo de Gestão de RCD
da EU [8] indica que estas auditorias são necessárias, a par do PPGR, para a
melhoria da identificação, separação na origem e recolha de RCD. Esta auditoria
propicia uma ideia clara do edifício a intervencionar, incluindo estimativas dos
RCD que serão gerados e recomendações para a sua gestão [8], devendo, de forma
geral, seguir os seguintes passos: 1) estudo documental; 2) estudo de campo;
3) inventário de materiais e elementos; 4) recomendações sobre gestão de RCD
(opcional). A caracterização do estado de conservação do edifício já permite
recolher muita da informação necessária para os passos 1 a 3, embora o relatório
da auditoria deva ainda conter, entre outra, a seguinte informação mais detalhada
(ver tabelas resumo em §11.3.5.1.):
•

•
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frações de resíduos produzidos (em toneladas, m3 ou outras unidades),
incluindo a classificação como: perigoso ou não perigoso (se não inerte),
ou inerte; não reutilizável, possível reutilização, reutilização parcial;
recomenda-se ainda a classificação como “possível reciclagem para
incorporação em elementos construtivos a utilizar na obra” - ver Figura
11.5;
total de resíduos produzidos (absoluto, em peso, volume ou outras
unidades);

Guia FNRE

Figura 11.5 – Processo de decisão na elaboração do inventário e das recomendações
sobre gestão dos RCD (adaptado de [8]).

11.3.3. Articulação com as Especialidades
11.3.3.1. Sustentabilidade da Intervenção
Tendo como base uma matriz de interação entre programas de
sustentabilidade e especialidades técnicas do sistema LiderA de Certificação
da Sustentabilidade de Edifícios [10], definiu-se os objetivos a considerar, em
termos de sustentabilidade, no desenvolvimento de cada uma das especialidades
do projeto de reabilitação, devendo ser justificada na Tabela 11.4 a razão pela qual
poderá não ser possível considerar um ou mais destes objetivos numa dada
especialidade ou edifício.

11. Sustentabilidade
No projeto de Arquitetura, complementado pelas preocupações em termos
de conservação do património (ver Capítulo 10 deste Guia) e pelo projeto de
Acessibilidades (ver Capítulo 9 deste Guia), deve-se (a negrito estão destacados os
objetivos que estão mais intrinsecamente relacionados com a sustentabilidade da
intervenção):
1.

contribuir para assegurar as funções naturais do solo;

2.

potenciar o aproveitamento dos materiais existentes no edifício;

3.

fomentar a utilização de materiais com bons desempenhos ambientais,
outras origens responsáveis e locais;

4.

selecionar materiais, soluções construtivas e sistemas de maior
durabilidade 3;

5.

reduzir a quantidade de resíduos e criar condições para a sua
reutilização ou valorização (através da reciclagem ou da recuperação de
materiais e energia);

6.

assegurar um adequado desempenho bioclimático, otimizando
nomeadamente o desempenho passivo;

7.

assegurar a qualidade do ambiente, nomeadamente em termos do
conforto e dos serviços associados ao edifício;

8.

contribuir para reduzir potenciais efeitos extremos e adaptar às
alterações climáticas, bem como assegurar a redução de outros riscos
naturais, tornando o edificado mais resiliente;

9.

Nos projetos das restantes especialidades, deve-se assegurar os objetivos
definidos na Tabela 11.1. Realça-se a importância de assegurar a consideração
destes objetivos em termos de sustentabilidade em todas as especialidades, de
forma articulada e coordenada, por parte da coordenação de projeto.
Tabela 11.1 – Objetivos a considerar, em termos de sustentabilidade, no
desenvolvimento de cada uma das especialidades do projeto de reabilitação.
Especialidade de projeto

Capítulo
deste Guia

Objetivos definidos nos
pontos

Estabilidade, complementado pelo eventual
projeto de escavação e contenção periférica
e pelas preocupações em termos de
segurança sísmica

2

1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 e 12

Segurança contra incêndio

3

3, 9, 12 e 13

Verificação do comportamento térmico do
edifício; Objetivos adicionais: 14. Eficiência
energética dos sistemas de climatização e
ventilação (salienta-se que deve ser dada
prioridade ao ponto 6, em relação ao ponto
14.); 15. Contribuição para a redução das
emissões de carbono, utilizando energias
renováveis e soluções de baixo carbono

4

Ventilação e qualidade do ar interior

5

Verificação do conforto acústico do edifício

6

Definição dos requisitos de conforto visual

7

3, 6, 7, 12 e 13

3, 7, 12 e 13
3, 4, 10, 12, 13 e 15

projetar edifícios com acessibilidade para todos assegurando soluções
inclusivas;

AVAC: Climatização e Águas Quentes

3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14 e 15

10. assegurar que o edifício é flexível, permitindo a adaptação a diferentes
utilizações ao longo do seu ciclo de vida;

Alimentação e distribuição de energia
elétrica

3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 e
15

Instalações eletromecânicas, incluindo as de
transporte de pessoas ou mercadorias, e de
instalações de gás

3, 4, 6, 9, 10, 12, 13 e 15

11. valorizar a cultura e identidade do edifício (soluções construtivas, entre
outras) e, sempre que relevante, assegurar a reversibilidade da
intervenção;
12. selecionar as soluções de custo mais reduzido no ciclo de vida
(minimizando os custos de aquisição e de manutenção - ver §11.3.4.1.);
13. definir um plano de manutenção.
Quanto ao ponto 1, note-se que poderá ser considerada a execução de um
sistema de coberturas vivas na cobertura plana do edifício, dadas as inerentes
vantagens em termos de sustentabilidade, se for avaliada e comprovada a
sustentabilidade económica dessa intervenção [11].

A conceção com durabilidade deve ainda incluir, além da seleção dos materiais com maior
durabilidade, a proteção do edifício contra os agentes de degradação interiores e exteriores. Entre
estes, a água é o principal, e a proteção contra os seus efeitos pode ser feita pelas seguintes vias:
3

• drenagem: é importante uma drenagem eficiente, com inclinações apropriadas, dimensionamento

e instalação adequada e ralos e tubagens (protegidos contra entupimentos e de limpeza fácil),
evitando o contacto da água com a estrutura e a drenagem para o espaço público;

• adequada pormenorização construtiva (ex.: pendentes e pingadeiras em varandas e peitoris),

Instalações telefónicas e de
telecomunicações

8

3, 9, 10, 12 e 13

Redes prediais de água e esgotos; Objetivos
adicionais: 16. Contribuir para gerir as águas
localmente.

1, 3, 4, 8, 12, 13 e 15

Rede de águas pluviais; Objetivos adicionais:
17. Utilizar água de forma racional para o
serviço, assegurando sistemas eficientes.

1, 3, 8, 12, 13 e 15

Projeto de arranjos exteriores

-

1, 3, 7, 8, 9, 10, 12 e 13

É ainda fundamental garantir a proteção contra a intrusão de pessoas e animais, os quais podem reduzir
significativamente a durabilidade do edifício. A degradação por utilização indevida de pessoas deve ser
controlada, com vedações, de modo a evitar: incêndios; entupimento de sistemas de drenagem;
deterioração de materiais e equipamentos. A degradação pelo acesso de animais também deve ser
evitada (ex.: com filamentos plásticos no topo da fachada ou nos peitoris), dado que originam os
mesmos dois últimos problemas referidos para o caso das pessoas, e ainda a acumulação de
excrementos.

incluindo a integração das soluções de reabilitação na fachada existente [12];

• impermeabilização, face à água da chuva e a humidades ascensionais oriundas do terreno;
• controlo de humidade no interior do edifício (ver capítulos 5 e 8 deste Guia).
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do edifício). Nos parágrafos seguintes, descreve-se a forma como a
sustentabilidade da intervenção pode ser influenciada pelo projeto, sendo a fase
de obra tratado em §11.4. Esta sustentabilidade tem de ser o paradigma a
implementar atualmente na construção e reabilitação de edifícios, abandonando o
foco apenas no trinómio Custo-Qualidade-Tempo (Figura 11.6).

Figura 11.6 – Evolução dos paradigmas no sector da construção civil [14].
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B6

B7 C1 C2

ELIMINAÇÃO FINAL

B5

PROCESSAMENTO DE
RESÍDUOS

B3 B4

DEMOLIÇÃO

B2

TRANSPORTE

B1

USO DE ÁGUA

A5

Etapa de fim de vida
(C1-C4)

REABILITAÇÃO

A2 A3 A4

Etapa de utilização:
elementos construtivos e
exploração do edifício (B1-B7)

USO DE ENERGIA

A1

Etapa do
processo de
construção
(A4-A5)

REPARAÇÃO

A sustentabilidade ambiental, económica e social da intervenção de
reabilitação deverá ser garantida em projeto e em obra, avaliada e certificada,
numa perspetiva do ciclo de vida (incluindo a obra, a exploração e a desconstrução

Etapa de produto
(A1-A3)

SUBSTITUIÇÃO

11.3.4.1. Sustentabilidade da Intervenção

Do “Berço ao túmulo” (from “cradle-to-grave”)

MANUTENÇÃO

11.3.4. Conceção da Intervenção

Do “portão ao túmulo” (from “gate-to-grave”)

(from “cradle-togate”)

UTILIZAÇÃO

Por fim, na maioria das especialidades de projeto, foi referido que deve ser
definido um plano de manutenção que permita minimizar o número e impacte das
intervenções, incluindo os resíduos resultantes.

Do “berço ao
portão”

PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO
E INSTALAÇÃO

Refira-se ainda que é nos projetos de Estabilidade e de Arranjos Exteriores
que haverá, eventualmente, possibilidade da incorporação do maior volume de
materiais inertes provenientes de demolições, em enchimentos ou como
agregados (ver §11.4.2), respetivamente.

Do “berço ao berço” (from “cradle-to-cradle”)

TRANSPORTE

Foi também referido que, nos projetos de Arquitetura e de Estabilidade, se
deve reduzir a quantidade de resíduos e criar condições para que os materiais
utilizados sejam reutilizáveis ou valorizáveis (objetivo definido no ponto 5). Uma
das formas de o concretizar é, conforme enunciado, valorizar a cultura e identidade
do edifício (soluções construtivas, entre outras).

Tabela 11.2 – Fases do ciclo de vida de um edifício (às quais se acrescenta o Módulo D
– Benefícios e cargas além das fronteiras do sistema) [15].

PRODUÇÃO

Conforme referido em §11.3.3.1., em todas as especialidades de projeto
deve-se fomentar a utilização de materiais com bons desempenhos ambientais e
outras origens responsáveis, podendo estes incorporar componentes reciclados
ou reutilizados.

TRANSPORTE

A intervenção deve ser enquadrada numa lógica de reabilitação mais limpa e
de contributo para economia circular.

A perspetiva do ciclo de vida (obra, exploração e desconstrução) já está
normalizada a nível Europeu, conforme detalhado na Tabela 11.2, para que possam
ser contabilizados os custos e benefícios (incluindo sociais e ambientais) da
intervenção.

EXTRAÇÃO E PROCESSAMENTO
DE MATÉRIAS-PRIMAS

11.3.3.2. Prevenção e Gestão dos RCD

C3

C4

A sustentabilidade económica e social da intervenção de reabilitação está
inerente às intervenções no âmbito do FNRE, as quais são sustentadas por
diretrizes-base que definem que:
•

se deve optar “pela solução mais económica, avaliada segundo uma
análise do ciclo de vida”, minimizando os custos de aquisição e de
manutenção (Figura 11.7), conforme recomendado em 11.3.3.1.;

•

a intervenção, “deve resultar num custo global inferior ao da
construção nova”;

•

a criação de valor social é inerente ao tipo de intervenção (“preservar o
património construído”), à utilização que será dada a estes edifícios
(maioritariamente para “arrendamento mais acessível para habitação
permanente e para habitação temporária de estudantes do ensino
superior”) e à sua influência no espaço público envolvente (“promover
a regeneração dos centros urbanos”).

11. Sustentabilidade

Figura 11.7 – Exemplo genérico da comparação de custos no ciclo de vida de
alternativas para a reabilitação de um edifício (etapas conforme Tabela 11.2).

A sustentabilidade ambiental deve ser concretizada em todo o ciclo da vida
da construção. De entre os materiais e soluções construtivas mais económicos no
ciclo de vida, e para minimizar os impactes ambientais na fase de obra (etapas
A1-A5, incluindo o embalamento na fase de produção - A3: ver Figura 11.8), deve
ser dada preferência às alternativas de maior ecoeficiência (indicando-se os
objetivos dos pontos 1 a 17 de §11.3.3.1. que estão a ser considerados):
i)

produzidas a menor distância, o que é fundamental em materiais
de baixo impacte ambiental intrínseco e/ou de elevada
densidade, selecionando os fornecedores em função do local da obra
(ponto 3);

ii)

de menor impacte ambiental no ciclo de vida, expresso em Rótulo
Ecológico (Declaração Ambiental do Tipo I, aplicável a tintas e vernizes,
revestimentos cerâmicos de parede e revestimentos de piso - incluindo
pedra natural, placas prefabricadas em betão, ladrilhos cerâmicos, e
revestimentos à base de madeira e têxteis) ou DAP (ver §11.2.1)
(ponto 3);

iii)

iv)

com maior conteúdo reciclado 4, promovendo a utilização em trabalhos
de reabilitação de materiais reciclados e recicláveis, assim como de
processos construtivos e conceções arquitetónicas que viabilizem a
reutilização de elementos e materiais de construção, em particular dos
de maior energia incorporada (pontos 2 e 5);
de maior durabilidade e/ou que minimizem os custos de manutenção,
como recomendado em §11.2.1, que tenham maior potencial de
reutilização e/ou de reciclabilidade (ex.: materiais compósitos
raramente são recicláveis), e que minimizem a futura produção e
perigosidade dos RCD [7] (pontos 4, 5, 12 e 13).

Sempre que tecnicamente exequível, no âmbito da contratação de empreitadas públicas de
construção e de manutenção, é obrigatória a utilização de, pelo menos, 5% de materiais reciclados, ou
que incorporem materiais reciclados, certificados, relativamente à quantidade total de matérias-primas
usadas em obra (Decreto-Lei n.º 73/2011 e Decreto-Lei n.º 178/2006). Apesar de as intervenções no
âmbito do FNRE não estarem legalmente abrangidas por esta obrigatoriedade, recomenda-se que a
mesma seja tida em consideração. Nas Figuras 11.9 a 11.11, apresenta-se exemplos de materiais de
construção produzidos em Portugal com conteúdo reciclado (entre outros, como os revestimentos em
plástico misto reciclado e reciclável).
4

a)

b)

Figura 11.8 – a) Embalagem de revestimento em placas de pedra natural;
b) argamassa estabilizada para revestimento de parede e assentamento de alvenaria,
a qual não possui embalagem.

Em relação ao ponto iii), recomenda-se ainda que seja seguido o ‘princípio da
mínima intervenção’ (ver o Capítulo 1 deste Guia e [6]):
•

nos elementos estruturais, deve ser dada preferência à sua reparação
(ex.: tratamento e proteção de estruturas em madeira, ou reparação e
proteção de estruturas de aço e de betão armado), com eventual
reforço, em vez da substituição, a menos que não seja economicamente
interessante (e não haja valor, do ponto de vista do património, que
justifique o seu restauro) (pontos 2, 5 e 12);

•

nos elementos não estruturais, deve-se indicar quais a manter, quais a
reparar (e como) e, caso tal não seja possível ou não seja
economicamente viável (com a salvaguarda do património a preservar),
quais a substituir (indicando as características dos novos elementos),
sempre com a preocupação de preservar o património, garantir níveis
de segurança e conforto adequados e, simultaneamente, minimizar os
custos (numa lógica de ciclo de vida, i.e. tendo em conta os custos de
utilização do edifício) e o impacte ambiental da intervenção
(pontos 2, 5 e 12).

A reabilitação do imóvel classificado "O Século" (sede do Ministério do Ambiente e do Ordenamento
do Território), localizado no Bairro Alto, em Lisboa, é um desses exemplos, tendo recebido um
certificado classe B do LiderA (Figuras 11.12 e 11.13), sem acréscimo significativo de custos. Para tal,
a avaliação inicial identificou possíveis melhorias, como o diagnóstico apenas superficial das zonas do
reboco que não precisavam de ser removidas, em vez da remoção total, poupando-se recursos que
foram investidos em materiais de maior durabilidade para a cobertura. Os resíduos dos rebocos foram
utilizados para a regularização de terrenos dentro da obra.
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Para se garantir a sustentabilidade em cada um dos três pilares da
sustentabilidade e ao longo do ciclo de vida, recomenda-se que seja avaliado e
certificado o desempenho da intervenção de reabilitação, com benefícios
acrescidos para as fases de projeto, obra, uso e manutenção do edifício (como
ajudar aos processos de decisão em projeto ou quantificar o desempenho
ambiental do edifício após a obra). Para tal, existem sistemas voluntários de
avaliação de edifícios que:
•

consideram um conjunto de critérios explícitos, aos quais atribuem
pontos em função do desempenho e, por fim, agregam num valor a
expressão do desempenho global;

•

apoiam o desenvolvimento do projeto, nomeadamente na seleção de
soluções abrangendo critérios e áreas como: a eficiência no uso dos
recursos, abrangendo as áreas da Energia, da Água, dos Materiais e da
Produção Alimentar; o impacte das cargas ambientais (quer em valor,
quer em toxicidade), envolvendo as áreas dos efluentes (esgotos), das
emissões atmosféricas (poeiras e gases), dos resíduos (lixos), do ruído
exterior e da poluição ilumino-térmica (excesso de luz e efeito de ilha
de calor) [10];

•

em Portugal, existe evidência de certificações da procura
da sustentabilidade integrada efetuadas por quatro destes
sistemas voluntários: o LiderA (desenvolvido em Portugal
especificamente para a realidade nacional - ver exemplo da reabilitação
do imóvel "O Século"), que dispõe do maior número de certificações; o
BREEAM (originário do Reino Unido); o LEED (originário dos Estados
Unidos da América); e o SB ToolPT (ajustado de um sistema
internacional) [13].

Figura 11.9 – Placas de gesso laminado produzidas com papel reciclado e com gesso
resultante da dessulfuração dos gases de combustão das centrais termoelétricas.

Figura 11.10 – Betão leve com poliestireno expandido moldado reciclado a partir de
embalagens.

Figura 11.11 – Placas de aglomerado de cortiça expandida produzidas a partir dos
resíduos das operações de poda e limpeza dos sobreiros (falca).
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a)

b)

Figura 11.12 – a) Avaliação inicial recomendou a picagem seletiva (em vez de total)
do reboco na fachada e b) intervenção de execução do reboco já finalizada.

Figura 11.14 – Princípio da hierarquia das operações de gestão de resíduos.

Como referido em §11.3.2.2., os MCA têm de ser inventariados e
registados no PSS em fase de projeto, incluindo, nomeadamente, a sua
identificação, localização, quantificação e avaliação de riscos de libertação de
fibras de amianto.

a)

b)

Figura 11.13 – a) Na execução do reboco, poupou-se assim recursos que foram
investidos em materiais de maior durabilidade para a cobertura; b) aspeto do edifício
após terminada a intervenção de reabilitação.

Embora as intervenções no âmbito do FNRE não obriguem a que no projeto
de execução tenha de ser elaborado um PPGR (ver §11.2.2), a sua elaboração
permite a planificação das atividades a desenvolver e a estimativa da quantidade
de RCD que serão produzidos, e a sua implementação assegura o cumprimento
das boas práticas de gestão de RCD. Assim, quando a quantidade, a variedade ou
a perigosidade de RCD gerados pela intervenção são consideradas como
relevantes, com base nos resultados da auditoria pré-demolição, deve ser
elaborado um PPGR, o qual tem de (Decreto-Lei n.º 46/2008):
•

ser elaborado e implementado seguindo o princípio da hierarquia das
operações de gestão de resíduos (Decreto-Lei n.º 73/2011);

•

incluir orientações para fomentar a demolição seletiva e, como
resultado, maximizar a reutilização in situ dos RCD, ou a sua reciclagem,
com redução do custo global da intervenção;

•

garantir a identificação dos riscos inerentes ao processo de demolição,
nomeadamente os materiais existentes que contêm fibras de amianto
ou outros materiais perigosos e que têm obrigatoriamente de ser
removidos (Portaria n.º 40/2014);

•

identificar soluções de proximidade para a reutilização, reciclagem,
valorização ou eliminação dos RCD, de modo a reduzir o custo e os
impactes
ambientais
da
sua
gestão
(ver
§11.3.5.1.).

11.3.4.2. Prevenção e Gestão dos RCD
A rigorosa e exaustiva caracterização do estado de conservação do edifício
a reabilitar permitirá que sejam identificados todos os elementos construtivos que
não possam ser mantidos (ver §11.3.2), podendo essa informação ser
complementada pela auditoria pré-demolição. O produtor de RCD deve depois
promover a reutilização de materiais e a incorporação de reciclados de RCD na
obra (Decreto-Lei n.º 46/2008, como referido em §11.2.2). Como tal, o projetista
deverá adotar metodologias e práticas nas fases de projeto que privilegiem
a aplicação do princípio da hierarquia das operações de gestão de resíduos
(Figura 11.14), ou seja: que favoreçam a prevenção e a redução da produção de
resíduos, maximizando a reutilização destes elementos, com eventual reparação,
quando tenha de existir desconstrução; que promovam a sua reciclagem, e
posterior incorporação em elementos construtivos a utilizar na obra, ou outras
formas de valorização, minimizando o recurso à deposição em aterro [7].
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11.3.5. Cálculo/Estimativa de Quantidade
11.3.5.1. Prevenção e Gestão dos RCD
Mesmo nos casos em que se considere que não é necessário complementar
a caracterização do existente com uma auditoria pré-demolição, a quantificação
dos elementos que não podem ser mantidos realizada durante a caracterização do
existente deve incluir uma caracterização completa dos mesmos (ver 11.3.2.2.)
através da utilização de tabelas resumo que suportam estas auditorias
(Figura 11.15).
O inventário dos materiais e elementos de construção realizado no âmbito
da auditoria pré-demolição é a opção mais fiável e adaptada a cada trabalho de
reabilitação para servir de base à estimativa das quantidades de resíduos
expectáveis.

a)

Este inventário baseia-se na avaliação da documentação disponível relativa
ao edifício e no estudo de campo. O estudo de campo inclui a inspeção visual e
inventário a todas as divisões do edifício, dividida nas seguintes fases (ver
§11.3.2.2. e [8]): visita ao local e análise geral do edifício; auditoria e inventário
gerais dos materiais existentes, e recolha das informações necessárias para os
identificar, quantificar e localizar no edifício; auditoria e inventário
pormenorizados (pavimentos, unidades de iluminação, paredes interiores, tetos
falsos, etc.); colheita e análise de amostras (nomeadamente de materiais que não
podem ser identificados visualmente). Os resultados devem ser registados na
forma recomendada pela Comissão Europeia (Figura 11.15).
Este inventário e quantificação detalhados e realizado para cada intervenção
são fundamentais, dado que os indicadores de RCD por tipo, para operações de
reabilitação apresentam uma variabilidade significativa, e fiabilidade reduzida
(Tabela 11.3). Recomenda-se por isso que a estimativa dos resíduos de demolição
seja feita tendo como base a quantificação referida para cada fração de RCD
(de acordo com os códigos LER), tendo em conta a volumetria e quantidade, e o
empolamento que ocorrerá após a sua remoção. Para os resíduos de construção,
deve ser estimado o desperdício/perdas e resíduos de embalagem para cada
atividade em função do método construtivo adotado, condições de
armazenamento, informações do fabricante, etc.

b)

c)
Figura 11.15 – Modelos recomendados para o inventário de elementos e de
materiais do edifício, e para a síntese de materiais [8].
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Tabela 11.3 – Indicadores de RCD para operações de reabilitação (kg/m2) (adaptado de
[17]).

•

o projetista de cada especialidade deverá preencher as Tabelas A 11.1
e A 11.2, em Anexo, de modo a identificar e quantificar quais os
requisitos e recomendações deste Capítulo que seguiu, devendo ser
justificada a razão pela qual poderá não ter sido possível considerar um
ou mais destes requisitos ou recomendações numa dada especialidade
ou edifício;

•

o dono de obra deverá preencher as Tabelas A 11.3 e A 11.4, em anexo,
de modo a identificar e quantificar quais os requisitos e recomendações
deste Capítulo que foram aplicados nas fases pré- e pós-projeto,
devendo ser justificada a razão pela qual poderá não ter sido possível
considerar um ou mais destes requisitos ou recomendações num dado
edifício.

Reabilitação residencial
Código LER

Indicadores
de RCD

Grau de
confiança

17 01 01 - Betão

18,9-45,9

Mau

17 01 02 - Tijolos

63,3-319,5

Mau

17 01 03 - Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos

1,1-12,6

Mau

17 01

20-363

Fraco

17 02 01 - Madeira

2,0-37,9

Fraco

17 02 02 - Vidro

0,2-1,4

Fraco

0,6-1,3

Mau

11.4.1. Sustentabilidade da Intervenção

17 03 02 - Misturas betuminosas

12

Mau

17 04 07 - Mistura de metais

0,4-6,8

Fraco

17 06 04 - Materiais de isolamento

0,1-0,6

Mau

17 08 02 - Materiais de construção à base de gesso

2,4-23,5

Fraco

17 09 03 - Outros RCD contendo substâncias
perigosas.

0,03-0,05

Mau

Dado que a origem e o fornecedor de alguns materiais só são definidos na
fase de obra, convém relembrar nesta secção o referido em §11.3.4.1. em relação
à seleção das soluções a usar na intervenção de reabilitação: deve ser minimizada
a distância de transporte a partir da fábrica e os impactes ambientais no ciclo de
vida; deve ser maximizado o conteúdo reciclado, a reciclabilidade e a durabilidade,
e minimizados os custos de aquisição e de manutenção.

Total

18-397

Aceitável

1

17 02 03 - Plásticos
2

Além da estimativa das quantidades de RCD que a intervenção vai produzir,
numa perspetiva de prevenção, é necessário que sejam tidos em conta os impactes
(ambientais e económicos) da sua gestão. Assim, é desejável que, para as
quantidades de cada fração de RCD (de acordo com os códigos LER) que não serão
reutilizados em obra (ver §11.3.2.2.), sejam identificados os potenciais destinos
dos resíduos gerados, com vista à escolha informada da melhor solução disponível.
Esta identificação pode ser realizada com o apoio do Sistema de Informação de
Operadores de Gestão de Resíduos disponível no portal da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA) (SILOGR - Sistema de Informação do Licenciamento de
Operações de Gestão de Resíduos [16]), que permite a pesquisa por área
geográfica, tipo de resíduos e/ou tipo de operação de gestão. Tendo em conta os
importantes impactes associados ao transporte, especialmente, dos fluxos com
produções mais significativas ou materiais mais densos, este procedimento
permitirá selecionar, para cada resíduo, a solução de gestão que conjugue a maior
proximidade com o menor custo e impacte ambiental de gestão.

11.4. A Intervenção

No caso de se requerer a avaliação e certificação da sustentabilidade da
intervenção de reabilitação (ver §11.3.4.1.), é desejável que a mesma inclua o
acompanhamento ambiental na fase de obra (o que pode ocorrer quando se aplica,
por exemplo, o sistema LiderA [10]). Caso isso não aconteça, e se se tratar de uma
obra de maior dimensão ou de envolvente mais sensível, recomenda-se que seja
implementado um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da obra. Caso tal não seja
viável, deve existir o acompanhamento ambiental na fase de obra ou o empreiteiro
deve demonstrar que são identificados os principais riscos ambientais e definidas
as respetivas medidas de minimização. Por fim, nesse mesmo tipo de obras, a
adjudicação da intervenção a uma empresa de construção que tenha um SGA
certificado pode ser relevante.

11.4.2. Prevenção e Gestão dos RCD
Na fase de obra de uma intervenção de reabilitação, são gerados resíduos de
construção (i.e. desperdício/perdas dos materiais utilizados e embalagens dos
mesmos) e de demolição, designados no seu conjunto por RCD.

Para suportar a implementação da abordagem preconizada, e como forma de
orientação e avaliação:

Conforme referido em §11.3.4.2., quando a quantidade, a variedade ou a
perigosidade de RCD gerados pela intervenção sejam consideradas como
relevantes, com base nos resultados da auditoria pré-demolição, deve ser
elaborado um PPGR. Esse documento terá orientações para fomentar a demolição
seletiva e, como resultado, maximizar a reutilização in situ dos RCD, ou a sua
reciclagem 5, com redução do custo global da intervenção. Para tal, todos os

A utilização in situ dos resíduos, devidamente segregados e com baixo grau de contaminação, gerados
durante as operações de reabilitação, deverá ser feita em cumprimento das normas técnicas nacionais
e comunitárias aplicáveis (Decreto-Lei n.º 46/2008). Na ausência destas, são observadas as

especificações técnicas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil e homologadas pelos
membros do Governo responsáveis pelas áreas do Ambiente e das Obras Públicas. No âmbito da
reabilitação, a utilização da especificação LNEC-E471 2006 para a utilização de agregados reciclados

11.3.6. Implementação

5
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resíduos recolhidos deverão ser segregados e depositados em contentores
diferentes com vista ao seu encaminhamento e destino final
(Decreto-Lei n.º 46/2008). Nas circunstâncias nas quais não é possível efetuar a
separação e armazenamento dos resíduos de construção e demolição na obra
devido e.g. à falta de espaço, o respetivo produtor é responsável pelo seu
transporte, dentro dos parâmetros da Portaria n.º 335/97 de 16 de maio, para um
operador de gestão licenciado que procederá à sua separação.
Mesmo que não seja elaborado um PPGR, devem ser adotadas metodologias
e práticas na intervenção que privilegiem a aplicação do princípio da hierarquia das
operações de gestão de resíduos (ver §11.3.4.2.), favorecendo assim a prevenção
e a redução da produção de RCD, assim como a sua reciclagem ou outras formas
de valorização5, minimizando o recurso à deposição em aterro [7]. Entre estas
práticas, destacam-se [7]:
•

utilização em obra dos RCD, em observância de normas técnicas
aplicáveis;

•

fomentar a demolição seletiva 6, assegurando, sempre que possível, a
existência na obra de um sistema de triagem e acondicionamento
adequado que facilite a gestão dos RCD e o seu encaminhamento para
reutilização, reciclagem, valorização ou eliminação. Caso não seja
possível a triagem em obra, os RCD devem ser encaminhados para um
operador de gestão licenciado e a deposição dos RCD em aterro só é
permitida após a submissão a triagem.

Conforme referido em §11.3.5.1., a pesquisa por estabelecimentos
licenciados para a realização de operações de gestão de resíduos, pode ser
realizada no SILOGR. O transporte de RCD deve ser acompanhado de guias de

grossos em betões de ligantes hidráulicos (Figura 11.16) ganha especial relevância, por conseguir a
valorização dos resíduos pertencentes às classes 17 01 01-03, que constituem grande parte da
quantidade total de resíduos gerados durante estas operações [17].
Caso não seja possível a utilização in situ dos RCD, nem em outras intervenções no âmbito do FNRE,
e estes tenham tipologias que permitam a sua reutilização noutras obras (ex.: portas, travejamento de
madeira maciça, materiais pétreos, sanitários, azulejos, soletas de ardósia, soalho, gradeamentos,
elementos decorativos, etc.), deverão ser disponibilizados a bancos de materiais de construção já
existentes (ex.: repositoriodemateriais.pt [18]), de forma a possibilitar essa reutilização, após eventual
reparação.
Quando não se consiga prevenir a produção de resíduos ou não seja viável a sua reutilização, os níveis
de reciclagem possíveis (por ordem decrescente de interesse ambiental) são: reciclagem numa
aplicação direta, numa aplicação fora do edifício, ou fora da indústria da construção. A reciclagem de
materiais pode ser classificada como [19]:
• reciclagem (propriamente dita) - o material é utilizado com a sua função original (ex.: sucata usada

para produzir aço; agregados reciclados de betões usados para fazer betão);

• downcycling - o material é utilizado para uma função menos nobre do que a original (ex.: mistura

de agregados de betão usada como sub-base de estradas);

• upcycling - o material é utilizado para uma função mais nobre do que a original (ex.: cinzas

volantes usadas em argamassas ou betões).

A demolição seletiva tem custos diretos substancialmente mais elevados do que a demolição
tradicional sem cuidados de triagem e recuperação de materiais, produtos e componentes. Esse
aumento justifica-se pela necessidade de recorrer a mais mão-de-obra, equipamento mais ligeiro e,
6
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transporte específicas, cujos modelos estão definidos pela Portaria n.º 417/2008,
de 11 de junho, e que se encontram disponíveis no Portal da APA.
Tendo em conta os MCA inventariados e registados no PSS em projeto
(ver §11.3.2.2.), à exceção de uma intervenção esporádica definida pelo
Decreto-Lei n.º 266/2007, é necessário submeter à Autoridade para as Condições
do Trabalho (ACT) um pedido de autorização para os trabalhos de remoção de
MCA, onde consta o acordo prévio escrito entre a empresa responsável pelos
trabalhos de remoção dos MCA e o destinatário final destes RCDA, incluindo a
identificação do destino final dos resíduos (aterro). Nesse pedido, a empresa
responsável pela remoção dos RCDA tem ainda que demonstrar que tem os meios
necessários para realizar esse trabalho (cabine de descontaminação e formação
apropriada), e tem de incluir um Plano de remoção de Amianto que deve ser
elaborado por uma entidade (eventualmente a empresa de remoção mas,
geralmente, uma entidade externa) licenciada para prestar serviço de Higiene e
Segurança no Trabalho. De seguida, e conforme referido em §11.2.2, a remoção
de RCDA está regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 266/2007, de 24 de julho, e a
Portaria n.º 40/2014, estabelece as normas para a correta remoção dos materiais
contendo amianto e para o acondicionamento, transporte e gestão dos RCDA
gerados, tendo em vista a proteção do Ambiente e da Saúde Humana 7. O produtor
dos RCDA deve assegurar que seja preenchida a e-GAR - guia eletrónica de
acompanhamento dos mesmos, de acordo com todos os procedimentos definidos
pela Portaria n.º 145/2017 (de 26 de Abril, que define as regras aplicáveis ao
transporte de resíduos e cria as e-GAR), de forma a garantir a validação e o correto
encaminhamento pelo operador até ao destino final [7]. Efetuada a remoção, a
entidade que a executou deverá garantir que a área respetiva fica totalmente livre
de fibras de amianto. Para tal, deverá realizar a avaliação à qualidade do ar
(ver §11.3.2.2.).

sobretudo, pelo aumento da duração do processo. No entanto, os benefícios da demolição seletiva são
também substancialmente maiores do que os da demolição tradicional e incluem o emprego direto e
indireto, os novos nichos de mercado (venda direta de novos produtos) e operadores de gestão, de
armazenamento e distribuição de RCD. A estes juntam-se a redução de custos em transporte, da
entrega em operador para triagem de RCD e da posterior deposição de RCD não passíveis de
reutilização e reciclagem (dado que que é proibida a deposição de RCD não triados em aterro) [19].
O dono de obra deve requerer a definição, na adjudicação da obra, de uma zona específica do estaleiro
para o armazenamento preliminar dos RCDA acondicionados e embalados. A triagem dos RCDA será
feita nessa zona confinada que deve ainda ter pavimento impermeabilizado, para prevenir a
contaminação do solo em caso de acidente antes do seu encaminhamento para o operador de gestão
de resíduos autorizado, evitando a mistura de resíduos e a interferência nos acondicionamentos com
resíduos contaminados, como elementos metálicos, madeira, cascalho ou outros. O acondicionamento
dos RCDA friáveis deve ser feito em dupla embalagem, através de saco estanque, colocado numa
embalagem ou contentor suplementar, selado e identificado (Figura 11.4). O rótulo da embalagem de
RCDA deve identificar o material que contém amianto (Figura 11.4), conforme modelo previsto no
Anexo III do Decreto-Lei n.º 101/2005, de 23 de julho. As embalagens, fechadas e rotuladas da forma
descrita, devem ser aspiradas e limpas exteriormente antes de serem retiradas, com aspirador que
cumpra as especificações internacionais relativas à utilização com amianto, e, se necessário ou em
alternativa, limpas exteriormente a húmido, antes de serem retiradas da zona confinada. A zona de
armazenagem de RCDA deve ser um local de acesso controlado, sendo usados preferencialmente
contentores com sistema de fecho inviolável. Os RCDA devem ser retirados do local de trabalho,
gradualmente e à medida que forem sendo produzidos, devidamente acondicionados, e não podem
permanecer em obra mais do que 3 meses [7].
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os restantes elementos. Nesse sentido, deve facilitar-se o acesso às zonas do
edifício referidas, e utilizar courettes verticais, tetos ou pavimentos falsos, calhas
técnicas, entre outras soluções, de modo a permitir, por exemplo, a substituição
de tubagens e cablagens.
Quando aplicável, devem ainda selecionar-se equipamentos que minimizem
o consumo de eletricidade e de água (ex.: elevadores com etiqueta energética
de maior eficiência, equipamentos de maior classe de eficiência hídrica
- Figura 11.17).

a)

b)

Figura 11.16 – a) Agregados grossos reciclados de betão e b) Ensaio de um provete
de betão com agregados reciclados [20].

11.5. Uso e Manutenção
11.5.1. Sustentabilidade da Intervenção
Na fase de uso, a procura de sustentabilidade deve contribuir para a melhor
funcionalidade e desempenho (interligando com as especialidades dado que a
Sustentabilidade ainda não é uma especialidade de projeto – ver §11.3.3.) de forma
a assegurar formas de utilização do edifício que assegurem o bom desempenho
ambiental (social e económico).
Com vista a essa fase de exploração (etapas B1-B7), referiu-se em §11.3.3.1.
que os projetos das especialidades devem definir um plano de manutenção que
deve incluir um planeamento das inspeções (correntes e especiais, incluindo os
elementos a inspecionar e os parâmetros a monitorizar) e das ações de
manutenção corrente (ex.: reparação ou substituição), maximizando a durabilidade
da intervenção [21].
Além disso, cada um desses projetos deve promover a facilidade de inspeção
e de manutenção (inspeccionabilidade e manutibilidade, respetivamente), no
âmbito da conceção com durabilidade (ver §11.3.3.1.). Este acesso facilitado deve
assim ser garantido, em particular, aos elementos mais deterioráveis, e também a
coberturas, fachadas, zonas de drenagem de águas pluviais, equipamentos e zonas
de tubagens, e deve-se evitar a existência de zonas de potencial acumulação de
sujidade ou resíduos.
Em termos especificamente de manutenção, é preciso ter em conta que
muitos elementos não-estruturais, mesmo que selecionados com base numa
durabilidade alargada, têm um tempo de vida útil inferior ao da estrutura [22].
Assim, nestes elementos deve haver uma conceção que permita a sua fácil
substituição e/ou reparação, sem perturbar o funcionamento da construção nem

a)

b)

Figura 11.17 – a) SEEP para elevadores, gerido pela ADENE (Agência para a Energia)
e b) sistema de certificação da eficiência hídrica de equipamentos, gerido pela
ANQIP (Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais).

Para essa mesma fase (etapas B1-B7), recomenda-se que seja desenvolvido
um Programa de Gestão Ambiental (PGA), que explicite o conjunto de requisitos
exigíveis às atividades decorrentes do uso e manutenção do edifício (considerando
os planos de manutenção desenvolvidos em cada especialidade de projeto,
conforme recomendado em §11.3.3.1., de forma a garantir a sustentabilidade do
edifício pós-intervenção. O PGA a desenvolver para cada edifício deverá
incluir [23]:
•

a identificação das principais atividades passíveis de gerar impactes
ambientais (ex.: utilização de infraestruturas e equipamentos,
reparação de danos, atividades de manutenção);

•

a identificação dos aspetos e impactes ambientais e sua significância
(ex.: consumo de água, consumo de energia elétrica ou outra, ruído,
produção de resíduos);

•

a definição de objetivos e metas a atingir para cada impacte
significativo (ex.: não incomodar a vizinhança, reduzir consumos de
água e energia, potenciar a reciclagem de resíduos);

•

a definição dos requisitos aplicáveis e das ações necessárias para
minimizar estes impactes, identificando o responsável pela sua
implementação (ex.: definição de requisitos a cumprir nas ações de
reparação e manutenção, previstas de acordo com a vida útil expectável
de materiais e equipamentos; definição de boas práticas a serem
implementadas pelos utilizadores).
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Ainda durante a fase de exploração (etapas B1-B7) do edifício, deve-se
maximizar a vida útil/durabilidade das intervenções de manutenção e dos
materiais nestas utilizados.
Embora em §11.3.3.1. tenha sido recomendado que se deve
assegurar que o edifício é flexível 8 e em §11.3.4.1. que se opte pelos materiais de
maior durabilidade e/ou que minimizem os custos de manutenção, é necessário
garantir a minimização dos impactes ambientais do edifício quando este (ou os
materiais que o constituem, na fase de exploração - etapas B1-B7) atinge o fim da

a)

b)

Figura 11.18 – Painéis de revestimento de fachada em betão reforçado com fibra
de vidro: a) pormenor do painel com ligações mecânicas/reversíveis e b) painéis já
aplicados.

Os edifícios sofrem transformações constantes devido à evolução dos requisitos dos utilizadores e à
degradação dos componentes mais dependentes da tecnologia. É preciso, portanto, prever a
transformação espacial, a transformação estrutural e a transformação de componentes e materiais [19].
8

Entre as diretrizes que podem ser seguidas no projeto de modo a que este garanta esta capacidade de
transformação [19] dos edifícios durante a sua vida útil, podem identificar-se: a utilização de lajes
fungiformes, paredes divisórias leves e/ou amovíveis, soluções construtivas modulares, soluções que
utilizam ligações secas/mecânicas em vez de ligações húmidas, elementos estruturais
sobredimensionados, redes facilmente reparadas ou substituídas; a organização dos elementos e
componentes do edifício por diferentes “camadas” de acordo com a sua longevidade previsível e
evitando “misturas” (por exemplo, evitando “embeber” redes com uma longevidade previsível de 20
anos em paredes de alvenaria com uma longevidade de 50 anos).
As soluções referidas melhoram a inspeccionabilidade e manutibilidade do edifício e aumentam ainda
a sua flexibilidade/adaptabilidade. A flexibilidade distingue-se da adaptabilidade por esta última ser
“passiva” e depender apenas dos atributos de um espaço (ex.: um espaço capaz de ser usado como sala
ou quarto sem alterações é adaptável; sobredimensionamento estrutural ou espacial), enquanto a
primeira é “ativa” e depende de sistemas ou soluções tecnológicas (ex.: a capacidade de unir dois
quartos entre si por uma porta de correr corresponde à flexibilidade).
Várias das soluções referidas respeitam também os princípios de projeto para a desconstrução (que
pretendem potenciar a “desconstructibilidade” - possibilidade de desmontagem de partes ou do edifício
durante ou no fim da sua vida útil). Estes princípios suportam a conceção de edifícios com materiais de
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sua vida útil (etapas C1-C4; D). Nesse sentido, deve-se ainda dar preferência nos
projetos das especialidades aos materiais e soluções construtivas que (além de
facilitarem as intervenções de manutenção) tenham fácil desmantelamento e
sejam passíveis de serem reutilizados ou, pelo menos, recicláveis, no que se
designa como conceção para a desconstrução8. São exemplo disso os elementos
pré-fabricados e modulares e que utilizem ligações secas/mecânicas em vez de
ligações húmidas/químicas (Figuras 11.18 e 11.19), tendo as primeiras a vantagem
de serem reversíveis, podendo assim facilitar a desmontagem e a posterior
valorização.

a)

b)

Figura 11.19 – a) Painel compósito de gesso laminado e aglomerado de cortiça
expandida para revestimento interior de paredes e b) revestimento interior e
exterior de parede e de piso compósito de madeira e plástico, ambos fixos com
ligações mecânicas/reversíveis.

qualidade e características adequadas para uma fácil desmontagem e transporte, recuperação e
reutilização (como um todo ou fragmentados em partes) no fim do ciclo de vida (recusando-se materiais
de reutilização difícil ou difíceis de separar) através da demolição seletiva, optando-se pela reciclagem
dos materiais não suscetíveis de serem diretamente reutilizados. Permitem ainda respeitar os requisitos
do RPC relacionados com a reutilização ou reciclagem da construção (ver §11.2.1). Devem ainda
ser [19]:
•

definidos níveis hierárquicos (edifício, sistemas e componentes) com diferentes exigências em
termos de desmontabilidade e vida útil expectável;

•

minimizado o número de tipos de componentes diferentes, para simplificar o processo de triagem
in situ e tornar mais atrativo o potencial de reprocessamento através de maiores quantidades dos
mesmos itens ou semelhantes;

•

usada uma conceção modular, compatibilizando dimensional e funcionalmente os componentes
e as associações dos mesmos com outros sistemas;

•

evitada a utilização de materiais que possam dar origem a resíduos perigosos ou suscetíveis de
contaminar outros materiais reutilizáveis, mesmo que não representem um risco para a saúde
pública;

•

concebido um plano de desconstrução.

Especificamente para a especialidade de Arquitetura, existe um documento de referência que se
recomenda para projetar para a desconstrução/preservação de recursos [24].
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11.5.2. Prevenção e Gestão dos RCD
Nas intervenções de manutenção a realizar durante a fase de exploração
(etapas B1-B7) do edifício, são gerados RCD. Como tal, devem ser seguidas as
recomendações definidas em §11.3.5 e §11.4.2, relativos ao cálculo/estimativa de
quantidade, e à gestão dos RCD.
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ANEXO - Listas de verificação da aplicação, em cada especialidade e edifício, dos requisitos/regras e das recomendações/indicações de boas
práticas relacionadas com a Sustentabilidade

Tabela A 11.1 – Lista de verificação da aplicação, em cada especialidade e edifício, dos requisitos/regras considerados obrigatórios (além dos requisitos legais)
Requisitos obrigatórios (além dos requisitos legais) - a preencher pelo projetista para cada especialidade e edifício
11.3.3. ARTICULAÇÃO COM AS ESPECIALIDADES, 11.3.3.1. Sustentabilidade da intervenção
•

Objetivos definidos na Tabela 11.1 para esta especialidade

11.3.4. CONCEPÇÃO DA INTERVENÇÃO, 11.3.4.1. Sustentabilidade da intervenção
Selecionados (e identificados em anexo a esta tabela), de entre os materiais ou soluções construtivas com menor
custo no ciclo de vida:
•

os produzidos a menor distância

•

os de menor impacte ambiental no ciclo de vida (expresso em Rótulo Ecológico ou DAP)

11.3.4. CONCEPÇÃO DA INTERVENÇÃO, 11.3.4.2. Prevenção e Gestão dos RCD
•

PPGR no projeto de execução (auditoria pré-demolição concluiu que a quantidade, a variedade ou a
perigosidade de RCD gerados pela intervenção seriam relevantes)

•

Na ausência de PPGR, foram incluídos no projeto os princípios de boa gestão de RCD (ver §11.3.4.2.)

11.4. A INTERVENÇÃO, 11.4.1. SUSTENTABILIDADE DA INTERVENÇÃO
•

Selecionados (e identificados em anexo a esta tabela), de entre os materiais ou soluções construtivas
com menor custo no ciclo de vida, os com maior conteúdo reciclado

•

Quantificados (no final do projeto e em anexo a esta tabela) os materiais reciclados, ou que
incorporam materiais reciclados, certificados, que foram utilizados, por especialidade e em
percentagem da quantidade total em peso de matérias-primas usadas

11.5. USO E MANUTENÇÃO, 11.5.1. SUSTENTABILIDADE DA INTERVENÇÃO
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•

Plano de manutenção (incluindo o planeamento das inspeções e das ações de manutenção corrente;
requerendo a maximização da vida útil/durabilidade das intervenções de manutenção e dos materiais
nestas utilizados, a minimização dos RCD e a implementação das boas práticas relativas ao seu
cálculo/estimativa de quantidade e gestão)

•

Facilidade de inspeção e de manutenção (nomeadamente: dos elementos mais deterioráveis; de
coberturas, fachadas, zonas de drenagem de águas pluviais, equipamentos e zonas de tubagens,
utilizando courettes verticais, tetos ou pavimentos falsos, ou calhas técnicas)

•

Selecionados equipamentos que minimizem o consumo de eletricidade e de água

Guia FNRE

Verificado

Não aplicável

Justificação da não
aplicabilidade; outras notas
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Tabela A 11.2 – Lista de verificação da consideração, em cada especialidade e edifício, das recomendações/indicações de boas práticas (sem carácter obrigatório)

Recomendações - a preencher pelo projetista para cada especialidade e edifício

Considerado

Não
considerado

Justificação em caso de
resposta negativa; outras
notas

11.3.3. ARTICULAÇÃO COM AS ESPECIALIDADES, 11.3.3.1. Sustentabilidade da intervenção
•

Princípios da proteção do edifício contra os agentes de degradação interiores e exteriores e da
proteção contra a intrusão de pessoas e animais

11.3.4. CONCEPÇÃO DA INTERVENÇÃO, 11.3.4.1. Sustentabilidade da intervenção
Selecionados (e identificados em anexo a esta tabela), de entre os materiais ou soluções construtivas com menor
custo no ciclo de vida:
•

os que possibilitam a reparação, com eventual reforço, de elementos estruturais, em vez da
substituição

•

os que possibilitam a reparação de elementos não estruturais, em vez da substituição

•

com maior durabilidade

•

os de mais fácil desmantelamento e passíveis de serem reutilizadas ou, pelo menos, recicláveis no fim
do ciclo de vida

•

os que que minimizem a futura produção e perigosidade dos RCD

11.3.5. CÁLCULO/ESTIMATIVA DE QUANTIDADE, 11.3.5.1. Prevenção e Gestão dos RCD
•

Estimativa dos resíduos de construção realizada com base no desperdício/perdas e resíduos de
embalagem para cada atividade

11.5. USO E MANUTENÇÃO, 11.5.1. SUSTENTABILIDADE DA INTERVENÇÃO
•

PGA do edifício

•

Princípios da conceção de edifícios flexíveis e/ou adaptáveis (minimizado o número de tipos de
componentes diferentes, usando uma conceção modular, evitando a utilização de materiais que
possam dar origem a resíduos perigosos ou suscetíveis de contaminar outros materiais reutilizáveis)

•

Plano de desconstrução
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Tabela A 11.3 – Lista de verificação da aplicação, pelo dono de obra e em cada edifício, dos requisitos/regras considerados obrigatórios (além dos requisitos legais)
Requisitos obrigatórios (além dos requisitos legais) - a preencher pelo dono de obra para cada edifício
11.3.2. AVALIAÇÃO DO EXISTENTE, 11.3.2.2. Prevenção e Gestão dos RCD
Requereu-se que:
•

durante o processo de caraterização do existente, fossem identificados os materiais que
presumivelmente contêm amianto

•

o processo de caracterização do existente fosse complementado por uma auditoria pré-demolição
(exceto se a quantidade, a variedade e a perigosidade dos resíduos gerados pela demolição forem
consideradas não relevantes pelo dono de obra)

•

o relatório da auditoria pré-demolição incluísse orientações sobre gestão de RCD

11.3.4. CONCEPÇÃO DA INTERVENÇÃO, 11.3.4.1. Sustentabilidade da intervenção
Selecionados em obra (e identificados em anexo a esta tabela), de entre os materiais ou soluções construtivas
com menor custo no ciclo de vida:
•

os produzidos a menor distância

•

os de menor impacte ambiental no ciclo de vida (expresso em Rótulo Ecológico ou DAP)

11.3.5. CÁLCULO/ESTIMATIVA DE QUANTIDADE, 11.3.5.1. Prevenção e Gestão dos RCD
•

O processo de caracterização do existente não incluiu uma auditoria pré-demolição, mas requereu-se
que a quantificação dos elementos que não podem ser mantidos realizada durante a caracterização do
existente incluísse uma caracterização completa dos mesmos (utilizando tabelas resumo que
suportam estas auditorias) que serviu de base à estimativa dos resíduos de demolição

11.4. A INTERVENÇÃO, 11.4.1. SUSTENTABILIDADE DA INTERVENÇÃO
•

Dado que se trata de uma obra de maior dimensão ou de envolvente mais sensível (e dado que não
foi requerido o acompanhamento ambiental na fase de obra, no âmbito da avaliação e certificação da
sustentabilidade da intervenção, nem a implementação de um SGA da obra), foi requerido o
acompanhamento ambiental na fase de obra ou que o empreiteiro demonstre que são identificados os
principais riscos ambientais e definidas as respetivas medidas de minimização

•

Selecionados em obra (e identificados em anexo a esta tabela), de entre os materiais ou soluções
construtivas com menor custo no ciclo de vida, os com maior conteúdo reciclado

•

Quantificados (no final da obra e em anexo a esta tabela) os materiais reciclados, ou que incorporam
materiais reciclados, certificados, que foram utilizados, por especialidade e em percentagem da
quantidade total em peso de matérias-primas usadas

11.4. A INTERVENÇÃO, 11.4.2. PREVENÇÃO E GESTÃO DOS RCD
Requereu-se (requisitos legais):
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•

a avaliação à qualidade do ar antes, durante e após a conclusão das obras de remoção de MCA

•

que o transporte de RCD seja acompanhado de guias de transporte específicas, que seja submetido à
ACT um pedido de autorização para os trabalhos de remoção de MCA e que seja preenchida a e-GAR
de acompanhamento dos RCDA
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Verificado

Não
aplicável

Justificação da não
aplicabilidade; outras notas

11. Sustentabilidade
Tabela A 11.4– Lista de verificação da consideração, pelo dono de obra e em cada edifício, das recomendações/indicações de boas práticas (sem carácter obrigatório)

Recomendações - a preencher pelo dono de obra para cada edifício

Considerado

Não
considerado

Justificação em caso de
resposta negativa; outras
notas

11.3.4. CONCEPÇÃO DA INTERVENÇÃO, 11.3.4.1. Sustentabilidade da intervenção
•

Requerida a avaliação e certificação do desempenho da intervenção de reabilitação em termos de
sustentabilidade, incluindo o acompanhamento ambiental na fase de obra

Selecionados em obra (e identificados em anexo a esta tabela), de entre os materiais ou soluções construtivas
com menor custo no ciclo de vida:
•

os que possibilitam a reparação, com eventual reforço, de elementos estruturais, em vez da
substituição

•

os que possibilitam a reparação de elementos não estruturais, em vez da substituição

•

com maior durabilidade

•

os de mais fácil desmantelamento e passíveis de serem reutilizadas ou, pelo menos, recicláveis no fim
do ciclo de vida

•

os que que minimizem a futura produção e perigosidade dos RCD

11.4. A INTERVENÇÃO, 11.4.1. SUSTENTABILIDADE DA INTERVENÇÃO
Requereu-se:
•

a implementação de um SGA da obra, dado que se trata de uma obra de maior dimensão ou de
envolvente mais sensível, e por não ter sido requerido o acompanhamento ambiental na fase de obra
no âmbito da avaliação e certificação do desempenho da intervenção de reabilitação em termos de
sustentabilidade

•

a adjudicação da intervenção a uma empresa de construção que tenha um SGA certificado, dado que
se trata de uma obra de maior dimensão ou de envolvente mais sensível

Guia FNRE
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12.1. Introdução
O capítulo BIM: Building Information Modelling deste Guia pretende ser uma
orientação para a introdução progressiva da metodologia BIM nos projetos do
Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE) e, concretamente, em
projetos de reabilitação. Aplica-se a projetos, mas também à construção, estando
em causa o desenvolvimento do modelo de informação que acompanha todo o
processo de projeto e construção tradicionais. No contexto da digitalização, pode
assumir-se que está em causa o desenvolvimento do Digital Twin, gémeo digital
do projeto e obra.
O objetivo principal é apoiar os primeiros passos no processo de
implementação do BIM nos empreendimentos do FNRE, passos estes que farão
parte de uma estratégia de digitalização mais alargada, que pretende envolver todo
o ciclo de vida dos empreendimentos de construção.
Neste capítulo serão apresentadas as práticas que o FNRE entende como as
mais relevantes numa abordagem inicial à metodologia BIM, visando não só a
execução eficiente dos projetos e o controlo rigoroso da obra, mas também
a gestão de ativos integrada e potenciada pelas ferramentas digitais atualmente
disponíveis.
O presente capítulo não tem como objetivo definir de forma extensiva os
requisitos de informação para os contratos do FNRE, mas providenciar uma base
de trabalho que alinhe os diversos conceitos BIM a aplicar em empreendimentos
de construção.

12.2. O Quadro Regulamentar Atual
12.2.1. Normalização Existente
Atualmente, em Portugal, não existe legislação que obrigue o uso da
metodologia BIM. Contudo, seguindo as boas práticas internacionais e o exemplo
que tem sido dado por diversos países no sentido da obrigatoriedade da utilização
do BIM, o FNRE pretende identificar um conjunto de recomendações que possam
servir de base a futuros projetos. Para auxiliar o envolvimento dos diversos
intervenientes nesta metodologia, apresentam-se neste capítulo algumas normas
e guias que servem de referência à implementação BIM em empreendimentos de
construção. Seguidamente apresentam-se algumas das Normas Internacionais
(ISO) e Europeias (EN) já publicadas:
•

ISO 12006-2: 2015 - Building Construction - Organization of
information about works- Part 2: Framework for classification of
information;

•

EN ISO 29481-2:2016 Building information models - Information
delivery manual - Part 2: Interaction framework (ISO 29481-2:2012);

•

EN ISO 12006-3: 2016 - Building construction - Organization of
information about construction works - Part 3: Framework for
object-oriented information (ISO 12006-3:2007);

•

EN ISO 19650-1:2018 - Organization and digitization of information
about buildings and civil engineering works, including building
information modelling (BIM) - Information management using building
information modelling - Part 1: Concepts and principles
(ISO 19650-1:2018);

•

EN ISO 19650-2:2018 - Organization and digitization of information
about buildings and civil engineering works, including building
information modelling (BIM) - Information management using building
information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets
(ISO 19650-2:2018);

•

EN ISO 16757-1:2019 – Data structures for electronic product
catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and
model (ISO 16757-1:2015);

•

EN ISO 16757-2:2019 - Data structures for electronic product
catalogues for building services - Part 2: Geometry
(ISO 16757-2:2016).

Podem ainda ser considerados guias e normas nacionais (de Portugal e de
outros países), que representam práticas a seguir, nomeadamente:
•

Guia da Contratação BIM, CT197 – Comissão Técnica de Normalização
BIM, 2017;

•

COBIM, Common BIM requirements, buildingSMART, Finland, 2012;

•

Singapore BIM Guide v.2.0, Building and Construction Authority, 2013;

•

Uniclass 2015/Omniclass - Sistemas de Classificação de objetos;

•

BS 8541-1:2012 Library objects for architecture, engineering and
construction. Identification and classification - code of practice;

•

PAS 1192-3:2014 Specification for information management for the
operational phase of assets using building information modelling (BIM);

•

BS 1192-4:2014 Collaborative production of information. Fulfilling
employer’s information exchange requirements using COBie. Code of
practice;

•

EN ISO 29481-2:2016 - Building Information Models - Information
Delivery Manual - Part 2: Interaction Framework;

•

EN ISO 16739:2016 - Industry Foundation Classes (IFC) for data
sharing in the construction and facility management industries
(ISO 16739:2013);

•

PAS 1192-5:2015 Specification for security-minded building
information modelling, digital built environments and smart asset
management;

•

EN ISO 29481-1:2017 - Building information models - Information
delivery manual - Part 1: Methodology and format (ISO 29481-1:2016);

•

BS 8536-1:2015 Briefing for design and construction. Code of practice
for facilities management (Buildings infrastructure).
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12.2.2. Contratação utilizando a Metodologia BIM
O ambiente de trabalho digital obriga a uma maior estruturação e
normalização da organização, dos processos e da informação partilhada do que os
processos tradicionais. É crucial garantir que existe interoperabilidade entre os
diversos intervenientes e isso só é atingido com o estabelecimento de protocolos
devidamente definidos. É por isso muito importante para o FNRE definirem-se,
desde logo, as regras básicas a aplicar ao modelo de gestão da informação de um
empreendimento BIM.
Como consequência, a capacidade de gestão da informação em ambiente
digital é também exigida aos prestadores de serviços, que poderão ter que adaptar
os seus processos produtivos aos objetivos do FNRE. Como resposta às
necessidades de gestão da informação em contexto BIM, os projetistas deverão
desenvolver um Plano de Execução BIM (PEB), no qual é registada a estratégia de
gestão da informação, os requisitos de informação a implementar e os
procedimentos de gestão de informação a adotar. Assim sendo, a participação num
empreendimento BIM exige que todas as partes, incluindo projetistas e
empreiteiros, respeitem um conjunto de requisitos de informação e regras BIM
devidamente definidas no PEB.
Serve o presente documento para clarificar a essência de um projeto e
empreendimento BIM e garantir que todos os envolvidos conhecem os

Figura 12.1 – Gestão da informação num empreendimento de construção.
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conceitos base desta metodologia. É intenção do FNRE que, sempre que possível,
as melhores práticas BIM sejam seguidas. Para garantir o máximo alinhamento
com as melhores práticas, o presente documento segue, em especial,
as recomendações da série EN ISO 19650 e do Guia da Contratação BIM,
publicado pela Comissão Técnica de Normalização BIM nacional
(CT197-BIM).

12.2.2.1. Gestão da Informação num Empreendimento BIM
Nesta secção será apresentada a perspetiva da EN ISO 19650-2 sobre o
processo de gestão de informação ao longo de um empreendimento de
construção, atualmente considerada uma das normas de referência internacional
no âmbito do BIM e da digitalização da construção. Serão apresentadas apenas as
fases principais da gestão da informação, sem que se aprofunde o detalhe dos
processos colaborativos a implementar. No entanto, os principais conceitos e
processos serão posteriormente explicitados ao longo do capítulo.
A Figura 12.1 apresenta as diversas fases de um empreendimento no
contexto da gestão da informação e as restantes figuras detalham os processos
que podem existir dentro de cada uma destas fases. O presente capítulo dará
especial atenção aos conceitos implícitos nas Figuras 12.2 e 12.3, respeitantes à
avaliação de necessidades e à preparação do concurso (que na versão inglesa da
norma é referido como "appointment").

12. BIM: Building Information Modelling

Figura 12.2 – Fase de Avaliação e Necessidades.

Figura 12.3 – Fase de Preparação do Concurso.
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12.2.2.2. Conceitos Fundamentais
Com base na metodologia de gestão da informação preconizada pela EN ISO
19650, esquematizada na secção anterior, e seguindo as boas práticas
internacionais no contexto da implementação do BIM em empreendimentos de
construção, considera-se importante definir alguns conceitos fundamentais, que
surgem nos processos acima apresentados e que têm especial importância para o
processo de contratação BIM:
•

Usos BIM

Os Usos BIM definem as aplicações, simulações ou atividades BIM que se
pretendem ver implementadas pelo prestador de serviços. É responsabilidade
deste propor os processos adequados à implementação dos Usos BIM
especificados, devendo identificar claramente o objetivo específico de cada uso,
intervenientes envolvidos, softwares utilizados, formatos a utilizar, regras de
modelação e codificação específica a considerar.
A introdução da metodologia BIM num empreendimento de construção deve
passar, necessariamente, pela definição dos Usos BIM. Existem Usos BIM que
poderão ser considerados prioritários, no entanto para cada caso poderão ser
definidos outros usos adequados ao tipo de empreendimento em causa. Entre os
Usos BIM considerados prioritários, que poderão ser aplicados no âmbito dos
empreendimentos do FNRE, destacam-se os seguintes:
o

Levantamento do Existente: Caracterização do existente com

o

Modelo de Arquitetura: Modelo de arquitetura com níveis de

o

Modelo de Estruturas: Modelos de estruturas com níveis de

o

o
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base em modelação digital, incluindo o eventual uso de 3D laser
scanner (ou outras tecnologias) para levantamento de exterior,
interior ou envolvente. Este Uso BIM é especialmente importante
no contexto da reabilitação.

desenvolvimento a definir de acordo com o plano de entregas
de informação estabelecido;

desenvolvimento a definir de acordo com o plano de entregas de
informação estabelecido;

•

o

Medições e listas de quantidades: as medições e listas de
quantidades deverão ser geradas com base nos modelos BIM e
cumprindo as regras de medição previamente definidas.
É importante que estas sejam geradas ao longo das diversas
etapas, para maior controlo de custos.

construção gerados a partir do modelo de informação BIM
(poderão ser completados com pormenores CAD);
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o

Apoio ao Controlo da obra: Atualização do modelo à medida que

o

Reuniões de apoio ao projeto e obra: sempre que se justifique, os
modelos BIM deverão apoiar as reuniões com a Entidade
Contratante, servindo como instrumento de apoio à decisão;

o

Fiscalização de obra: acompanhamento e fiscalização recorrendo
à visualização e consulta do modelo, verificação da sua qualidade
e acesso ambiente comum de dados;

o

Mapeamento de produtos e materiais: O controlo de compras e
uso de produtos e materiais em campo serão feitos com base no
modelo digital atualizado e tabelas automáticas;

o

Modelo as-Built: Modelo atualizado de acordo com o andamento
da obra, devendo incluir a informação definida pela Entidade
Contratante.

e permite apoiar a simulação da construção ao longo do tempo;

a obra avança, para apoio à comunicação com a Entidade
Contratante;

Requisitos de Troca de Informação

O Guia da Contratação BIM apresenta os requisitos de troca de informação
subdividindo-os em 3 tipos:
o

Coordenação de Modelos: A coordenação dos modelos
pressupõe a integração de vários modelos e a respetiva análise de
conflitos e compatibilização, devendo ser executada sempre que
existem entregas planeadas. O relatório a produzir deverá seguir
os critérios de verificação de qualidade dos modelos e da sua
integração;
Desenhos para construção: Desenhos e pormenores para

Simulação 4D: A simulação 4D é responsabilidade do empreiteiro

Os Requisitos de Troca de Informação são requisitos definidos pela
Entidade Contratante (ver Figura 12.3 - Fase de Preparação do Contrato) que
devem ser cumpridos e implementados pelos prestadores de serviços.
Poderão abranger necessidades de informação dos modelos de informação,
práticas de gestão de informação, regras de trabalho colaborativo, regras
de modelação, entre outros requisitos. No âmbito dos projetos BIM do FNRE,
e caso não sejam definidos requisitos de troca de informação específicos para
os projetos a concurso, o prestador de serviços deverá seguir as
recomendações do Guia da Contratação BIM publicado pela CT197-BIM e as boas
práticas internacionais.

Modelos de Especialidades: Modelos de Especialidades com
níveis de desenvolvimento a definir de acordo com o plano de
entregas de informação estabelecido;

o

o

•

Comerciais: objetivos e âmbito BIM; usos BIM; direitos de

propriedade;

o

Gestão: funções e atribuições; processos de colaboração; partilha

o

Técnicos: softwares e plataformas; formatos para troca de

de informação e sistema de autorizações; segurança; gestão da
qualidade; entrega e aprovação da informação;

informação; levantamentos, cadastros e informações existentes;
sistema de coordenadas e referenciais; níveis de informação;
tolerâncias de modelação; nomenclaturas de ficheiros e peças
desenhadas; necessidades formativas.

Matriz de Responsabilidades

A matriz de responsabilidades deve ser definida tendo em conta as
especificidades dos Usos BIM a implementar, devendo identificar-se, entre outros,
o responsável pela gestão da informação (Figura 12.4 - Fase de Resposta ao
Concurso). No contexto da digitalização, é de extrema importância a
responsabilização das partes pela entrega da informação e, principalmente,
a identificação clara das funções e atribuições de cada um dos intervenientes no
empreendimento de construção.
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Figura 12.4 – Fase de Resposta ao Concurso .

•

Plano de Execução BIM

O Plano de Execução BIM (PEB) é um manual de boas práticas de gestão de
informação no contexto do BIM, para ser aplicado no âmbito de um determinado
empreendimento de construção (ver Figura 12.3 – Fase de preparação do
concurso e Figura 12.5 – Contrato). Serve para garantir a correta implementação
dos requisitos de informação e de uma boa gestão de toda a metodologia BIM

aplicada, fomentando o trabalho colaborativo e a partilha de informação ao longo
de todo o empreendimento de construção. No caso de um processo de
contratação que envolva BIM, o prestador de serviços deverá apresentar um PEB
pré-contrato, que poderá ser avaliado durante o processo de concurso. Após
adjudicação, o PEB pré-contrato é atualizado com o contributo de todos os
envolvidos, transformando-se no designado PEB pós-contrato, incluindo o detalhe
definido pelas partes para a prossecução do empreendimento.

Figura 12.5 – Fase de Contrato.
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•

Ambiente Comum de Dados

O Ambiente Comum de Dados pode definir-se como uma plataforma digital
para partilha e gestão da informação. Deverá permitir uma adequada gestão
de utilizadores e de permissões e respeitar estruturas de pastas e nomenclaturas
predefinidas. É crucial garantir a segurança e preservação de toda a
informação partilhada, devendo prever-se a implementação de medidas de
proteção da confidencialidade dos dados e backups de todo o arquivo. O acesso à
plataforma a pessoal externo deverá ser sempre aprovado pela
Entidade Contratante, devendo estar sujeito, caso esta o considere relevante,
a um acordo de confidencialidade. No contexto dos empreendimentos BIM
do FNRE, a gestão, atualização e controlo desta plataforma é da responsabilidade
do prestador de serviços, sob a supervisão da Entidade Contratante. Por questões
de segurança contra a perda de dados, o repositório de informação partilhada tem
de possuir duas cópias iguais e mantidas em locais distintos.

Figura 12.6 – Fase de Mobilização .
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•

Verificação de Qualidade dos modelos de informação

Os modelos de informação são o principal resultado da implementação da
metodologia BIM num empreendimento de construção. Assim, deverá existir um
plano de verificação de qualidade destes modelos de informação, que é aplicado
sempre que existe uma entrega de informação. A qualidade dos modelos pode ser
verificada tendo em conta diversos critérios, entre os quais, critérios visuais,
de verificação de interferências, de normalização, de integridade do modelo e de
verificação de requisitos. Este plano de verificação de qualidade deverá ser
proposto pelo prestador de serviços, estando sujeito à validação por parte da
Entidade Contratante.
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Figura 12.7 – Fase de Produção Colaborativa da Informação.

Figura 12.8 – Fase da Entrega do Modelo de Informação.
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12.3. A Abordagem Preconizada
Nesta secção, seguindo a contextualização feita anteriormente, serão
definidos alguns requisitos de troca de informação que se consideram mais
relevantes numa perspetiva de implementação gradual da metodologia BIM nos
empreendimentos do FNRE. Não se pretende ser exaustivo na definição destes
requisitos, mas focar os procedimentos fundamentais que devem ser seguidos
pelos prestadores de serviços em contexto BIM.

12.3.1. Avaliação do Existente
No contexto da metodologia BIM, a avaliação do existente pode ter duas
perspetivas distintas. Por um lado, a perspetiva organizacional, que num ambiente
digital obriga a mapear os processos existentes/a implementar e as trocas de
informação, que deverão ser integradas nos restantes fluxos de informação e
trabalho colaborativo. Por outro lado, a perspetiva do ambiente construído, em
que a metodologia BIM surge com o intuito de valorizar a criação de um cadastro
digital para suporte do ciclo de vida dos ativos presentes e futuros. A criação deste
cadastro digital, capaz de apoiar a gestão e operação dos ativos é uma das
prioridades do FNRE, rumo às melhores práticas de gestão. Por esta razão, o
desenvolvimento de um modelo as-built (tal como construído), devidamente
atualizado e incluindo informação geométrica e não geométrica relevante e
adequada às necessidades de gestão, é um dos objetivos a atingir no contexto da
implementação progressiva do BIM.

12.3.1.1. Mapeamento de Processos e Trocas de Informação
A avaliação das necessidades, processos e fluxos de informação permitem
definir com maior rigor a construção virtual que suporta o ativo digital que se
pretende gerar. Deve notar-se, que o ciclo de vida de um empreendimento integra
diversos intervenientes, com múltiplas valências e interesses, sendo de
considerável importância garantir que a colaboração e a produção digital
funcionam, com a máxima interoperabilidade. O mapeamento de processos e a
identificação das trocas de informação, surgem assim como um dos métodos
capazes de contribuir para esta interoperabilidade, devendo, pois, ser incluídos no
PEB a criar.

12.3.1.2. Digitalização do Ambiente Construído
A aplicação da metodologia BIM, em especial nos projetos de reabilitação,
deve ocorrer desde o início do projeto, sendo uma boa prática utilizar o BIM para
organizar a informação inicial do edifício existente, os seus documentos 2D,
registos, relatórios existentes, levantamentos, etc. O edifício existente deve ser
descrito de acordo com as suas características e pormenorizado nas diversas
disciplinas, a fim de se registar a sua função inicial e pós-reabilitação.
A avaliação inicial deve sempre ser feita por todas as partes interessadas no
projeto para que seja possível uma convergência de entendimento da realidade e,
assim, dar início a negociações justas. Recomenda-se que o levantamento do
existente seja efetuado recorrendo à metodologia BIM e, sempre que se adeque,
a tecnologias como a fotogrametria e 3D Laser Scanner, entre outras. O
levantamento do existente é um dos Usos BIM usualmente identificados como
prioritários, não só pelo seu papel para a caracterização do existente, mas
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principalmente pela sua capacidade de desenvolver um cadastro digital adequado
a uma gestão de ativos consistente, pelo que se recomenda a sua consideração.

12.3.2. Conceção da Intervenção
Conforme anteriormente exposto, a gestão de informação em contexto BIM
pressupõe uma abordagem sistematizada ao longo de todo o ciclo de vida do
empreendimento. Neste sentido, e seguindo as fases de gestão da informação
definidas pela EN ISO 19650, é importante explicitar alguns dos passos
incontornáveis da implementação desta metodologia. Em destaque, surge a
definição dos requisitos de troca de informação, que constituem as especificações
base que devem ser cumpridas pelos prestadores de serviços, moldando assim a
intervenção no contexto do BIM.
Neste sentido, irão seguidamente abordar-se alguns dos requisitos a incluir
num contrato de um empreendimento BIM, como os relacionados com a definição
dos Usos BIM a implementar, a Matriz de Responsabilidades a definir e o PEB a
desenvolver para a gestão da metodologia ao longo do ciclo de vida de um
empreendimento.

12.3.2.1. Requisitos de Troca de Informação
O FNRE define alguns requisitos específicos de modelação da informação e
organização do modelo digital que devem ser seguidos pelos prestadores de
serviços. As recomendações definidas nesta secção devem ser interpretadas como
complementares aos guias das demais disciplinas. Estes requisitos de informação
deverão ser incluídos no PEB proposto pelos prestadores de serviços, devendo ser
completados sempre que se justifique. Seguidamente, apresentam-se alguns dos
requisitos específicos a considerar e/ou a desenvolver:
•

Geo-referenciamento: os modelos 3D devem ser referenciados usando

•

Pontos de referência: os pontos de referência dos edifícios devem ser
definidos desde o início do projeto, assim como a grelha de referência
a considerar, caso seja necessária;

•

Norte do projeto: As informações de norte geográfico e norte do

•

Objetos BIM: Os objetos que constituem os modelos devem ser

coordenadas reais e pré-definidas pela gestão do projeto. A informação
deve ser partilhada com todos os membros da equipa e somente
alterada após a aprovação dos responsáveis da parte contratante.
A este nível sugere-se que seja seguida a recomendação do Guia da
Contratação BIM;

projeto devem estar presentes nos documentos de construção;

reconhecidos pelo sistema como produtos/sistemas de construção.
Não devem ser representados por elementos como linhas geométricas,
arcos ou vértices. Se um novo objeto é criado, ele deve conter
atributos apropriados para o objetivo de representação do objeto. Em
situação de necessidade de utilização de objetos genéricos, esses
devem estar sempre devidamente classificados e devidamente
documentados;
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•

Sistemas de Classificação: recomenda-se que toda a informação seja

classificada de acordo com a ISO 12006-2, podendo, por exemplo, ser
seguida uma classificação alinhada com a Uniclass 2015;

•

Nomenclaturas: caso o FNRE não defina nomenclaturas específicas a

•

Regras de modelação: a modelação deve seguir as recomendações

•

•

•

utilizar, os prestadores de serviços devem definir as regras para as
nomenclaturas dos ficheiros e modelos de informação. Estas
nomenclaturas devem estar em consonância com o sistema de gestão
do Ambiente Comum de Dados implementado;

básicas para a modelação já identificadas em diversos guias
internacionais (por exemplo, COBIM, Singapore BIM Guide). Para
edifícios históricos ou com necessidades especiais de reabilitação,
deverão ser descritas com detalhe adicional as estratégias de
modelação a aplicar. O FNRE recomenda a utilização das ferramentas
padrão do software de modelação para a execução dos elementos, isto
é, a utilização de objetos em “Generic model”;

Níveis de Informação: os modelos BIM a desenvolver deverão
apresentar níveis de informação geométricos e não geométricos
adequados aos Usos BIM a implementar e à fase a que dizem
respeito. Os níveis de informação são normalmente referidos como
Níveis de Desenvolvimento (Level of Development - LOD) ou, segundo
recentes trabalhos do CEN/TC442, Níveis de Informação Necessários
(Level of Information Need - LOIN). Em termos de informação
não geométrica, deve seguir-se o preconizado pela normalização
europeia em desenvolvimento, que refere que o modelo deve incluir a
informação necessária ao seu propósito. Ou seja, o modelo
BIM deverá ser trabalhado no sentido de incluir a informação
necessária aos Usos BIM a implementar e, no caso do modelo as-built
em particular, deve incluir os parâmetros necessários para apoiar a
gestão do edifício. Em relação à informação geométrica, esta deve ser
adaptada às diversas entregas definidas, seguindo a especificação Level
of Development (LOD) specification for Building Information Models
and Data, BIMFORUM, 2018. Em qualquer caso, os níveis de
informação a considerar deverão ser validados pela Entidade
Contratante;
Software: considerando que a metodologia BIM pode envolver

diversos tipos de software, torna-se necessário definir protocolos
de comunicação que garantam interoperabilidade entre todos os
intervenientes. Estes protocolos devem estabelecer o formato dos
elementos a produzir, bem como os softwares e respetivas versões a
serem utilizadas;

Formatos: sugere-se que os elementos sejam entregues nos formatos
proprietários do software utilizado e em formatos abertos, como o IFC.
Para garantir a troca de informação machine readable, as peças escritas
devem também ser trocadas em formatos correntes de processamento
de texto e folhas de cálculo (formatos editáveis), além do formato pdf.
O prestador de serviços deve garantir que a informação entregue,
qualquer que seja o seu formato, apresenta a informação correta e
completa.

12.3.2.2. Matriz de Responsabilidades
No contexto da digitalização, surge com acrescida importância a definição
clara das funções e atribuições dos diversos intervenientes num empreendimento
de construção. Seguindo a recomendação da EN ISO 19650, será por exemplo
relevante definir quem é o gestor da informação do empreendimento. Outras
funções devem ser clarificadas, para garantir que existe um responsável pelo PEB,
pela coordenação dos modelos BIM, entre outras atividades que devem ser
devidamente identificadas. Assim, recomenda-se como boa prática a definição de
uma matriz com as diversas tarefas no âmbito do BIM e da gestão da informação,
e os diversos responsáveis por cada uma das tarefas. Esta matriz deverá ser
incluída no PEB (pré-contrato e pós contrato) para uma clara gestão de todo o
processo de implementação BIM no empreendimento. Seguidamente,
apresenta-se um exemplo de matriz de responsabilidades simplificada que
considera apenas a entidade contratante e um prestador de serviços.
Tabela 12.1 – Exemplo simplificado de Matriz de Responsabilidades, aplicável aos
restantes intervenientes.

Atribuições BIM

Entidade
Contratante

Estabelecer objetivos BIM

X

Preparação de documentos BIM para peças dos
procedimentos concursais

X

Definição do PEB pré-contrato

Coordenador/
Prestadores de
serviços

X

Definição do PEB pós-contrato

X

X

Manter o PEB atualizado, verificando possíveis
alterações com o aparecimento de novos
intervenientes ao longo do processo de
produção do empreendimento

X

X

Garantir que os requisitos de troca de
informação são respeitados e mantidos ao
longo de todo o processo

X

Definir e verificar os protocolos e processos de
troca de informação entre os intervenientes
Definir formatos de entrega

X
X

X

Criar Ambiente Comum de Dados

X

Definir guia da plataforma colaborativa,
indicando procedimentos de acesso,
armazenamento e utilização

X

Definição do modo de interligação de modelos
e transmissão de informação

X

Gestão de permissões de acesso aos elementos
produzidos e matriz de responsabilidades de
produção, leitura e alteração da informação

X

Acompanhar o desenvolvimento dos modelos e
dirimir e comunicar possíveis
incompatibilidades ou ajustes aos processos de
produção de elementos

X
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Definir o modo de integração de informação ou
elementos não produzidos em BIM no
ambiente colaborativo e respetiva difusão pelos
vários intervenientes

X

X

Verificação e compatibilização geométrica dos
modelos submetidos nas várias fases

X

Verificação e compatibilização técnica da
informação dos modelos submetidos nas várias
fases

X

Verificar a qualidade dos modelos de
informação entregues

X

X

Gestão, processamento e armazenamento das
emissões de informação para cada fase

X

X

Testar e adaptar os processos de troca de
informação entre a plataforma e os
intervenientes

X

X

12.3.2.3. Plano de Execução BIM
O PEB foi já apresentado em secções anteriores, mas merece especial
atenção na presente secção. Este documento poderá surgir em forma de template
do lado da Entidade Contratante, contudo, caso não seja fornecido, o prestador de
serviços deverá seguir modelos de PEB já existentes, entre os quais o template
produzido pela CT197-BIM, em discussão no seio da comissão à data desta
publicação.
Em termos genéricos, um PEB é constituído pelos seguintes capítulos:
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•

Informações do Empreendimento;

•

Funções e Atribuições;

•

Usos BIM e Níveis de Desenvolvimento;

•

Mapeamento de Processos BIM;

•

Requisitos das Trocas de Informação;

•

Procedimentos de Colaboração;

•

Procedimentos de Modelação;

•

Gestão da Qualidade;

•

Infraestrutura Tecnológica

Guia FNRE
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Nesta secção irão ser explanados alguns dos instrumentos, métodos e
técnicas que podem ser usadas para a adequada implementação dos requisitos de
troca de informação de um empreendimento de construção.

12.4.1. Coordenação e Gestão de Informação
A coordenação dos modelos de informação deve ser responsabilidade dos
prestadores de serviços. Do lado da Entidade Contratante deverá existir um gestor
de informação capaz de verificar a qualidade dos modelos de informação e apoiar
a sua melhoria, sempre que necessário. Pressupõe-se que exista uma gestão
integrada da metodologia BIM, que deverá ser feita seguindo as orientações de
normalização de usos BIM, classificação de informação, relatórios de verificação
de qualidade, relatórios de medição, cronograma acordado entre as partes,
objetivos das fases dos projetos, etc.
Faz parte da boa gestão de empreendimentos BIM o controlo de qualidade
dos modelos de informação e dos serviços prestados, pelo que os prestadores de
serviços deverão seguir processos de gestão da qualidade dos modelos
devidamente sistematizados (o PEB deve indicar de forma clara os procedimentos
de gestão de qualidade a adotar).
Com o objetivo de garantir a colaboração e a interoperabilidade entre os
intervenientes durante todo o processo de gestão de informação, é necessário
implementar-se um plano de partilha e comunicação devidamente estruturado.
Neste sentido, sugere-se a produção de protocolos de comunicação e sua inclusão
no PEB, a fim de garantir que todos os intervenientes utilizam a mesma linguagem
comunicacional. Sugere-se que seja seguida uma abordagem de estruturação e
gestão do Ambiente Comum de Dados alinhada com a EN ISO 19650.
A responsabilidade da implementação do Ambiente Comum de Dados, assim como
toda a logística de gestão deste ambiente digital, deverá ser definido no início de
cada empreendimento e registado no PEB.

12.4.2. Verificação de Qualidade dos Modelos de Informação
O FNRE terá um papel proativo na garantia da qualidade dos modelos de
informação e dos processos de gestão da informação, seguindo, para isso,
procedimentos internos de controlo. No entanto, os prestadores de serviços
deverão ter uma contribuição efetiva para a definição do plano de verificação da
qualidade, propondo melhorias a incluir no PEB: formulários de registo
de documentos, instrumentos de análise e verificação de projetos, procedimentos
de organização documental, protocolos para reuniões de coordenação de projetos,
etc. Em termos gerais, apresentam-se seguidamente alguns dos critérios a
considerar na gestão de qualidade dos modelos de informação e da gestão de
informação.
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Tabela 12.2 – Exemplo de critérios a verificar para Gestão da Qualidade.
Padronização de documentos

Objetos

Nomenclatura de arquivos e
vistas

Qualidade dos objetos

Templates, linhas e espessuras

Uso de técnicas corretas

Organização do browser do
modelo

Parametrização

Sistema de cores

Plantas e vistas desde o modelo virtual

Controlo do modelo

Qualidade interdisciplinas

Ponto de origem

Modelação com objetos corretos

Orientação do modelo

Objetos sobrepostos

Delimitações

Objetos duplicados

Grelhas de referência

Objetos em ponto de referência definido

Eixos
Níveis

Objetos no nível correto

Qualidade do arquivo

Atualização das especificações

Modelo em formato e versão
correta

interoperabilidade, mas também a disponibilidade do modelo de informação no
futuro, fazendo face às evoluções dos softwares proprietários, que poderão
impossibilitar o acesso a modelos em formatos proprietários entretanto
descontinuados pelo fabricante.

12.5. A Manutenção
A gestão de Instalações, ou gestão de Operação e Manutenção, é mais uma
fase em que o FNRE utilizará o modelo digital. Para que isso seja possível, é
necessário que os requisitos do modelo tenham sido devidamente definidos
e cumpridos, que a informação tenha sido devidamente organizada e classificada
e que o modelo As-Built tenha sido cuidadosamente verificado. É relevante ter em
consideração que a digitalização do ambiente construído tem como objetivo final
a constituição de um cadastro digital de todas as construções, que constituirão
assim um sistema de gestão de ativos em ambiente digital.

12.5.1. Compilação Técnica Atualizada
A compilação técnica deverá ser integrada com o modelo As-Built atualizado.
Esta integração poderá ser feita recorrendo a links externos, devidamente
identificados no modelo final. Deverá ser desenvolvido pelos prestadores de
serviços um relatório de verificação final do modelo As-Built, que garanta a sua
atualização e correspondência com a realidade.

12.5.2. Modelo de Informação do Ativo

Links não necessários excluídos
Plantas, vistas e cortes não
oficiais excluídos
Tamanho do arquivo otimizado
Qualidade da coordenação interdisciplinas

É importante considerar que o modelo de informação a produzir constituirá
um elemento digital importante a incluir no sistema de gestão de ativos digital do
FNRE. Assim sendo, deve garantir-se que as necessidades de informação da gestão
de ativos são devidamente consideradas, promovendo-se assim a visão de
digitalização futura da gestão dos ativos construídos da FNRE.

Compatibilização e verificação de conflitos
Revisão de problemas de instalações ou
manutenção
Aprovações e deliberações ao nível do
cronograma
Acompanhamento e monitorização do
progresso

12.4.3. Sistemas Proprietários e Sistemas Abertos
A metodologia BIM obriga a que exista interoperabilidade para que a
integração e comunicação seja eficiente e fluida, razão pela qual surgiu o formato
aberto IFC (Industry Foundation Classes), atualmente norma EN ISO. Sendo um
formato aberto, o IFC não é propriedade de nenhuma entidade e, por isso, pode
ser lido e manipulado de forma livre.
Independentemente da opção individual dos diversos intervenientes
relativamente aos softwares que usam, deve realçar-se a importância da utilização
do formato IFC como formato complementar, que deve acompanhar os elementos
a entregar em formato proprietário. A existência deste formato aberto garante a
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