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“Cada segundo é tempo de mudar
tudo para sempre” (Charles Chaplin)

Resumo

Com os passar dos anos as construções tendem a se degradar ou a passar
por mudanças na sua utilização final. Com isso é necessário que seja realizado um
processo de reabilitação da construção. Esse tipo de obra vem apresentando
crescimento nos cenários do mercado do Brasil e de Portugal. Antes que seja
aplicado um processo de reabilitação em uma construção se faz necessário o
conhecimento do objeto, que pode ser obtido através de um processo de avaliação
das condições da edificação, para que seja avaliado a necessidade de intervenção.
Atualmente existem diversos métodos e normas que apresentam critérios e
metodologias para avaliar as condições de necessidade de reabilitação de uma
edificação. Os métodos e normas conhecidos atualmente possibilitaram a criação de
uma proposta para avaliação de edifícios voltados para utilização em construção
comercial. Assim considerou-se relevante a aplicação dessa proposta para avaliar a
sua efetividade frente as dificuldades de uma construção real.

Palavras chave: Reabilitação de edifícios, métodos de avaliação, anomalias,
patologias

Abstract

Over the years, buildings tend to deteriorate or undergo changes in their end
use. Therefore, it is necessary to carry out a construction rehabilitation process. This
type of work has been showing growth in the Brazilian and Portuguese market
scenarios. Before a rehabilitation process is applied to a construction, it is necessary
to know the object, which can be obtained through an evaluation process of the
building conditions, so that the need for intervention is evaluated. Currently, there are
several methods and standards that present criteria and methodologies for assessing
the conditions in need of rehabilitation of a building. Currently known methods and
standards have enabled the creation of a proposal for the evaluation of buildings for
commercial use. Thus, the application of this proposal was considered relevant to
assess its effectiveness in the face of the difficulties of a real construction..

Keywords: Rehabilitation of buildings, evaluation methods, defects, pathologies
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e justificativa
Com o envelhecimento das edificações e sua degradação ou com mudanças
em sua utilização e adequações para atendimento dos usuários, as obras de
reabilitação vem crescendo no cenário nacional. Segundo dados do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (2018) que pode ser analisado no gráfico 1, as
atividades de projetos e obras de reabilitação tiveram um crescimento de 20% no
período de 2015 a 2017.

Gráfico 1: Mercado de reabilitação no Brasil de 2012 à 2017

Fonte: Conselho de arquitetura e urbanismo (2018)

No cenário fora do Brasil pode-se verificar no gráfico 2 os dados do mercado
de construção em Portugal, onde as obras de reabilitação separadas em ampliação,
alteração e reconstrução tiveram um crescimento entre os anos de 2011 e 2016, já
as obras novas tiveram uma queda neste mesmo período.
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Gráfico 2: Mercado da construção civil em Portugal de 2011 à 2016

Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Portugal (2017).

Desde 2007, WIAZOWSKI afirma que está aumentando o interesse de
empresas em ocupar edifícios comerciais e para isso os edifícios com algum período
de uso ou até edifícios novos tendem a passar pelo processo de reabilitação para
sua utilização. Para que isso seja possível as linhas de trabalho que mais tem sido
praticados em São Paulo em relação a esse assunto, são:
1)

Empresa interessada em ocupar certo edifício obtém um imóvel e

contrata uma empresa e ou profissional especializado para a reabilitação e
implantação da sua empresa.
2)

Empresa interessada em ocupar um imóvel lança uma concorrência de

mercado na qual a empresa vencedora deve adquirir o imóvel, e reabilitá-lo para
locar à empresa interessada.
3)

Um investidor localiza o imóvel e reabilita de acordo com sua expertise

para locar ou vender o imóvel de acordo com as necessidades de mercado.
Essa prática vem sendo aplicada não só em edifícios comerciais antigos ou
com um certo período de uso, mas também em novas edificações, pois para a
20

utilização dos espaços as empresas e usuários necessitam realizar intervenções de
melhorias e adequações para que o edifício atenda suas necessidades de utilização
alinhado com seu respectivo negócio.
No Brasil, ainda não existe uma norma técnica especifica para o processo de
reabilitação em edifícios e a norma Brasileira que mais é utilizada para esse tipo de
obra é a ABNT NBR 16280 (2015) - Reformas em edificações.
A ABNT NBR 16280 (2015) Estabelece os requisitos para o sistema de
gestão dos processos, projetos, execução e segurança de uma obra de reforma e
determina algumas diretrizes para sua aplicação:
•

Preservação dos sistemas de segurança da edificação;

•

Apresentação de toda modificação que altere ou comprometa o

sistema de segurança da edificação e seu entorno a análise do projetista e
construtora responsável pela edificação;
•

Garantir a proteção dos usuários das edificações e vizinhos de

eventuais danos decorrentes da reforma;
•

Descrição clara dos processos atendendo normas, legislações e

regulamentos da edificação/condomínio;
•

Registro e aprovação aos órgãos competentes e condomínio, quando

necessário;
•

Planejamento e previsão de recursos da reforma;

•

Garantia da manutenção da edificação pós reforma;

A ABNT NBR 16280 também estabelece que para intervenção em alguns dos
sistemas da edificação é necessário uma avalição e acompanhamento de
profissional ou empresa especializadas para sua execução e reforma, são eles:
•

Instalação de equipamentos industrializados que não estavam

previstos no projeto inicial do edifício;
•

Sistema hidrossanitário;

•

Sistema de combate a incêndio;

•

Instalações elétricas e de gás;
21

•

Sistemas de dados, comunicação e automação;

•

Sistema de ar condicionado, ventilação e exaustão;

•

Revestimentos;

•

Sistema de impermeabilização;

•

Sistemas de vedação, esquadria e fachadas;

•

Estrutura.

Existem diversos fatores que justificam uma intervenção em um edifício para
um processo de reabilitação, entre elas o maior conforto aos usuários e a redução
do custo da operação além da valorização do edifício. (BARRIENTOS, 2004)
O segmento de edifícios comerciais no Brasil é visto como um setor
importante do mercado, em 2010 havia cerca de 25 milhões de metros quadrados
em estoque, sendo que 60% se concentram em São Paulo e Rio de Janeiro. (LIU,
2010).
Segundo um estudo realizado pela Cushman e Wakerfiel Semco (2005, apud
CROITOR, 2009) onde foram apresentados dados que mostram que apesar da
realização de uma manutenção em edifícios comerciais, com o passar do tempo a
degradação do edifício implica em um processo de desvalorização do imóvel e
apenas com a intervenção de uma reabilitação é possível a valorização do imóvel
novamente.
CROITOR (2009), destaca outros fatores para a motivação de uma
intervenção no edifício:
A)

Adequação para atendimento à normas e legislações;

B)

Alterações de layout dos andares para atender novos usuários e ser

mais atraente comercialmente;
C)

Redução no custo de manutenção;

D)

Adequação das instalações prediais para atender uma nova demanda

de energia do edifício;

22

E)

Necessidade de intervenções para recuperação estrutural e/ou

revestimentos de fachadas;
F)

Adequações de acessibilidade e demandas contemporâneas;

G)

Intervenções de recuperação nos sistemas de impermeabilização.

Nas edificações comerciais, a reabilitação visa atender as necessidades de
infraestrutura, instalações elétricas e telecomunicações, instalações hidro sanitárias,
ar- condicionado e conforto térmico, impermeabilização, segurança contra incêndio,
reforço estrutural e demais elementos necessários para o desempenho da edificação
de acordo com a sua necessidade no uso.
ARANTES (2001) afirma que “trabalhar com reabilitação, implica em
trabalhar sobre um projeto de outro autor”, além disso a definição do tipo de obra de
que será adotada, necessita anteriormente de uma avaliação dos sistemas e sua
necessidade para verificar o grau de intervenção.
A reabilitação pode ter diferentes graus de intervenção e de diferentes
complexidades e o projeto e obra serão desenvolvidos a partir de um projeto e
execução de outros autores.
Outro ponto importante a ser observado é destacado pelo Projeto Reabilita
(2007, apud CROITOR, 2008) “As edificações foram construídas a partir de
legislação vigente, no momento do projeto e a execução das obras, sob um contexto
de necessidades e soluções também especificas”
Diferente de novos empreendimentos, as obras de reabilitação apresentam
características

especificas

e

os

processos

precisam

ser

desenhados

especificamente para esse tipo de projeto e obra, para entendimento de todos os
riscos envolvidos no processo a fim de se obter qualidade e que se alcance os
resultados esperados. CROITOR (2008).
Para CROITOR (2009) as características desse tipo de obra são
completamente diferentes de novos empreendimentos e os resultados esperados
devem ser baseados nas condições especificas e os riscos aplicados ao
empreendimento.
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Segundo VILHENA (2011) Antes de qualquer trabalho de intervenção em um
edifício é indispensável o conhecimento dos objetos, elementos construtivos e seu
estado de conservação.
A determinação do estado que se encontra o elemento construtivo é realizada
através de processo de verificação que visa identificar as possíveis causas e o
estado atual do objeto, porém em geral esses métodos avaliam o elemento
construtivo de forma separada dos demais itens, impossibilitando uma análise global
do edifício (VILHENA, 2011)
A determinação de um método permite a sua utilização de uma forma
sistemática podendo assim estabelecer os parâmetros e necessidades para
intervenção e execução das obras.
Alguns trabalhos de investigação e avaliação foram desenvolvidos nos últimos
anos, mas ainda existem campos com poucas pesquisas e que necessitam passar
por um desenvolvimento sobre o tema de avaliações de edifícios para obras de
reabilitação. (LANZINHA, 2013).
O tema reabilitação de edifícios no Brasil ainda é uma área recente de
atuação e pouco explorada pelo setor da construção civil, notadamente pelo setor
imobiliário, em função das incertezas quanto à obtenção de lucro, da falta de
preparo de mão de obra e de tecnologias apropriadas e também pelo fato dos
edifícios no Brasil serem relativamente novos. (MORETTINI, 2012)
Devido a essa carência identificada no campo de pesquisas na área da
Engenharia civil esse trabalho visa aumentar as pesquisas relacionadas ao tema
apresentando métodos e ferramentas conhecidos na literatura Brasileira e
Internacional e propor diretrizes para avaliação de edifícios para conhecimento de
suas condições visando sua aplicação a um posterior processo de reabilitação em
edifícios comerciais.

1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho foi dividido em duas etapas: Objetivo geral e objetivo
especifico, definidos abaixo:
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1.2.1 Objetivo geral
Propor diretrizes e parâmetros para avaliação das condições e necessidades
de reabilitação em edifícios comerciais com base nos métodos e normas nacionais e
internacionais existentes.

1.2.2 Objetivo especifico
Apresentar um conjunto de critérios para construção de uma ferramenta para
avaliação de edifícios comerciais, englobando os princípios apresentados nos
métodos e normas estudadas quanto a:
•

Forma de avaliação;

•

Classificação das anomalias;

•

Determinação dos elementos construtivos que compõe a edificação;

Através dos padrões de avaliação apresentados realizar a aplicação da
proposta em um edifício como forma orientativa para realização da inspeção e
análise dos resultados.

1.3 Estrutura do trabalho
Este trabalho é dividido em cinco capítulos, sendo:
O capitulo 1 apresenta a introdução e é dividida em:
- Contextualização do tema da pesquisa
- Objetivo do trabalho
- Estrutura da dissertação
- Delimitações
Capitulo 2: Através de revisão bibliográfica apresentar os principais métodos
nacionais, internacionais e normas pertinentes ao tema de avaliação e inspeção de
edifícios.
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O capitulo 3 Apresenta as diretrizes e parâmetros para avaliação das
condições e necessidades de reabilitação em edifícios comerciais baseada nos
métodos estudados no capitulo 2.
No capítulo 4 é realizada uma aplicação em campo da proposta apresentada
no capítulo 3 e será verificado o resultado da avaliação.
No capítulo 5 é apresentado as considerações finais e conclusões obtidas do
trabalho.

1.4 Delimitação do trabalho
Este trabalho apresenta as diretrizes para avaliação das condições e
necessidades de reabilitação de edifícios comerciais através de parâmetros
investigados anteriormente.
A viabilidade econômica da execução da reabilitação envolve fatores
comerciais e financeiros que não fazem parte da proposta desta dissertação.
Não serão abordados métodos de reabilitação, manutenção e execução.

26

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Definição dos termos
Para uma melhor compreensão dos termos relacionados aos estudos de
intervenções em edifícios os conceitos adotados para elaboração do trabalho são
definidos abaixo:
Avaliação: “Atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo
ou monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento.” (ABNT NBR
13752, 1996).
Inspeção predial: “Verificação através de metodologia técnica, das
condições de uso e de manutenção preventiva e corretiva da edificação.” (ABNT
NBR 15575-1, 2013).
Investigação: Consiste em examinar com cuidado e diligencia as causas de
um problema.
Vistoria: “Constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e
descrição minuciosa dos elementos que o constituem.” (ABNT NBR 13752, 1996).
Retrofit: A ABNT NBR 15575 (2013) define Retrofit como “remodelação ou
atualização do edifício ou de sistemas, através da incorporação de novas
tecnologias e conceitos, normalmente visando valorização do imóvel, mudança de
uso, aumento da vida útil, eficiência operacional e energética”.
O retrofit visa atingir a eficiência através de modernizações nos elementos
construtivos e sistemas.
Reforma: A ABNT NBR 16280 (2015) define Reforma como “Alteração nas
condições da edificação existente com ou sem mudança de função, visando
recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou segurança,
e que não seja manutenção”.
Reparo: Relacionado a intervenções pontuais.
Restauro: Termo utilizado para a ações relacionadas a recuperação da
imagem a concepção inicial ou original, normalmente utilizado para edifícios antigos
e obras de arte.
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Recuperação: Relacionado a correção e intervenção em patologias para
trazer o edifício ao seu estado de utilização.
Manutenção: A ABNT NBR 15575 (2013) define manutenção como “conjunto
de atividades a serem realizadas ao longo da vida total da edificação para conservar
ou recuperar a sua capacidade funcional e de seus sistemas constituintes de
atender as necessidades e segurança dos seus usuários”.
Conservação: A ABNT NBR 16280 (2015) define conservação como
“Conjunto de operações que visa reparar, preservar, ou manter em bom estado a
edificação existente”.
Reabilitação:
De acordo com o Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro
(PORTUGAL, 2009) reabilitação é definida como uma forma de
intervenção destinada a conferir adequadas características de
desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um
ou a vários edifícios, às construções funcionalmente adjacentes
incorporadas

no

seu

logradouro,

bem

como

às

frações

eventualmente integradas nesse edifício, ou a conceder-lhes novas
aptidões funcionais, determinadas em função das opções de
reabilitação urbana prosseguidas, com vista a permitir novos usos ou
o mesmo uso com padrões de desempenho mais elevados, podendo
compreender uma ou mais operações urbanísticas

APPLETON (2003) apud CROITOR (2008) também define a reabilitação
como um conjunto de ações para aumentar ou resgatar o desempenho da
edificação, e pode também indicar procedimentos para garantir a funcionalidade dos
elementos da edificação.
O tema reabilitação pode ser compreendido englobando os mais diversos
conceitos de invenções apresentados anteriormente de melhorias relacionadas as
características e desempenho em edifícios, dessa forma o termo será utilizado para
desenvolvimento do trabalho por ser o mais adequado para linha de pesquisa.
Na figura 1 pode-se verificar a representação do enquadramento do tema:
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Figura 1: Contexto de reabilitação

Fonte: Adaptado de Jesus (2008)

2.2

Objetivos dos métodos de avaliação

As obras de reabilitação em edifícios comerciais no Brasil têm sido
implementadas de acordo com a experiência adquirida pelas empresas do setor, não
tendo bibliografias e normas específicas referentes ao tema.
“O conhecimento dos principais métodos de avaliação orientados ao tema
reabilitação de edifícios constitui uma referência para a definição de uma proposta
de avaliação do estado de conservação e reabilitação de edifícios”. OLIVEIRA
(2013).
Esse conhecimento obtido proporciona entender as diferenças no campo de
aplicação e avaliação dos resultados.
Quando surge a necessidade de intervenção relacionado a reabilitação em
um determinado edifício manifesta-se a necessidade de conhecer a condição atual
da construção. (LANZINHA, 2013)
Ainda segundo LANZINHA (2013) os objetivos das avaliações podem ser
diversos e o resultado que é esperado a partir dessa avaliação deve ser bem
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definido pois é a partir disso que os conteúdos e os pontos da construção devem ser
analisados.
Para MARINHO (2011) antes da tomada de qualquer decisão é indispensável
o conhecimento do objeto para se ter conhecimento da qualidade e do estado de
conservação do imóvel. Nesta fase há uma análise da situação física e é após esta
análise que é possível identificar o tipo de intervenção necessária e as possíveis
alternativas de acordo com as necessidades.
VILHENA (2011) afirma que a avaliação do estado de um edifício é complexa
e exige conhecimento, tempo e equipamentos. Normalmente realiza-se uma
identificação dos sinais ou indicadores da degradação dos sistemas.
Os métodos de avaliação de um edifício definem procedimentos para
verificação da existência de anomalias nos elementos construtivos e se tornam
medidas para incentivar o estado de conservação das edificações. (OLIVEIRA,
2013)
Existem atualmente alguns métodos e ferramentas de apoio para avaliação
de construção e estas ferramentas podem ser aplicáveis a diferentes tipos de
edifícios e dispõe de procedimentos já pré-definidos.
A utilização desses métodos de apoio consiste em permitir que o profissional
a execute de forma mais precisa e simples baseado em procedimentos já definidos.
LANZINHA (2013) Apresenta as vantagens da utilização de um método
estruturado, dentre as principais destacam-se as seguintes:
•

Apoiar os profissionais no trabalho de avaliação garantindo maior

confiabilidade nos resultados;
•

Padronização nos métodos e homogeneidade nos resultados;

•

Fornecer ao cliente e a todos os envolvidos informações claras para

tomadas de decisão;
A seguir serão apresentados alguns estudos de métodos, normas e
ferramentas de avaliação e inspeção de edifícios.
As metodologias estudadas neste trabalho foram as que mais se
enquadraram ao tema de aplicação desta dissertação e teve como principio de
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escolha abranger diferentes localidades e regiões para entender como o tema é
tratado dentro e fora do Brasil.

2.3

Métodos de avaliação de edifícios

2.3.1 Building Condition Assesment (BCA)
O guia de diretriz BCA - Building Condition Assessment faz parte de uma
estrutura de gerenciamento de manutenção e avaliação de edifícios criado pelo
governo de Queensland na Austrália em 1999 e revisado em 2017.
Entre os objetivos desse programa pode-se destacar a apresentação de
orientações e requisitos mínimos sobre o processo a ser adotado para o
planejamento e implementação de manutenções e avaliações de edifícios
governamentais de Queesland verificando suas condições e também definindo o
escopo das avaliações.
A avaliação consiste em inspeções técnicas por avaliadores competentes,
licenciados e com conhecimento confiável do edifícios e seus subsistemas.
O programa apresenta os requisitos para o avaliador como sendo uma
pessoa com formação, qualificações, capacidade, aptidão, experiência e, se for o
caso, exigido por lei, a licença ou registro apropriado, para realizar a verificação da
condição da construção.
A metodologia de avaliação utiliza os seguintes elementos para apoio a
avaliação:
•

Ficha para avaliação;

•

Base de elementos a serem avaliados;

•

Inspeção visual do edifício, podendo ser solicitado teste em alguns

•

Os resultados são baseados na análise do avaliador seguindo as

casos;

instruções e critérios para cada etapa e elemento construtivo.
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2.3.1.1

Metodologia

O quadro 1 apresenta as cinco etapas que compõem o método de avaliação
BCA e que ajudarão os profissionais a estabelecer os procedimentos para realização
das avaliações. Em seguida o fluxograma 1 apresenta a sequência do processo.
Quadro 1: Etapas do processo de avaliação BCA
Processo de avaliação das condições
ETAPA

DESCRIÇÃO

• Determinação dos requisitos e outros
dados para atender à gestão;
Escopo de serviços
• Desenvolvimento de especificações de
serviço

Contratação de
Serviços

RESPONSABILIDADE

Definir profissional e/ou
fornecedor responsável

Adquirir o serviço de avaliação

Definir profissional e/ou
fornecedor responsável

Planejar a implementação de avaliações de
condições
(incluindo metas e marcos) com base no
requisitos estabelecidos através da etapa
do escopo

Definir profissional e/ou
fornecedor responsável

• revisar dados de avaliações anteriores,
remover referências a trabalhos concluídos
ou redundantes, fazer quaisquer outras
correções necessárias para garantir que
áreas são direcionadas durante as
avaliações de condições
Etapa da avaliação
• realizar as avaliações de acordo com as
normas acordadas quanto a escopo e
prazos
• registrar os dados das avaliações e
atualizar dados existentes de avaliações
anteriores

Profissional capacitado

fornecer relatórios sobre os resultados das
avaliações para permitir
o desenvolvimento de um programa de
obras baseado em condições e
para apoiar outros objetivos de
gerenciamento

Profissional capacitado

Planejamento de
implementação

Reporte

Fonte: Adaptado de BUILDING CONDITION ASSESSMENT (2017)
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Fluxograma 1: Sequência das etapas do processo BCA

Fonte: Adaptado de BUILDING CONDITION ASSESSMENT (2017)

Após definição das etapas que compõem o método, o guia determina quais os
elementos mínimos da edificação deverão ser avaliados e são descritos no quadro 2.
Quadro 2: Elementos da edificação a serem avaliados
Elementos a serem avaliados - BCA
1

Estrutura, fundações e cobertura

2

Interior da edificação e acabamentos

3

Entorno do edifício, calçadas, muros e etc

4

Sistemas de detecção de incêndio e outros sistemas de segurança do edifício

5

Sistemas de conforto térmico, ar condicionado, ventilação e etc

6

Sistema elétrico

7

Sistema de rede e comunicação

8

Sistemas hidráulicos

9

Elevadores e escadas rolantes

10

Passarelas e corredores fechados / não fechados

11

Sistemas de automação e gerenciamento predial

12

Sistemas de controle de acesso e vigilância

13

Etapa relacionada ao desempenho das instalações

14

Obras de arte e esculturas integradas

Fonte: Adaptado de BUILDING CONDITION ASSESSMENT (2017)
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O guia apresenta os critérios para serem utilizados como base para a
elaboração de relatório da avaliação. Os critérios que compreendem a avaliação
são: Padrão da condição, a prioridade de intervenção, os trabalhos necessários e
estimativas de custo.
Critério 1: Nesta etapa o quadro de padrão deve ser utilizado para determinar
o nível da construção e sua utilização e é apresentado no quadro 3:
Quadro 3: Critério das condições BCA
Finalidade funcional

Padrão especificado

Nivel avaliado

Finalidade altamente sensível com resultados
críticos
(por exemplo, centro cirúrgico de hospital)

Edificação deve estar nas melhores
condições possíveis. Somente
deterioração mínima será permitida.

S5

Edificios publicos, grandes edificios corporativos
que servem de ambiente de trabalho

Edificação deve estar em boas condições
operacionalmente e visualmente

S4

Edificio com foco funcional

Edificação deve estar em condições minimas
de atender aos requisitos operacionais.

S3

Funções auxiliares operacionais não criticas(por
exemplo, armazenamento) ou edifício
vida limitada.

Edificação deve atender aos requisitos
minimos operacionais

S2

Edificio que não é mais utilizado ou não
operacional

Deve atender os requisitos minimos legais de
uma edificação

S1

Fonte: Adaptado de BUILDING CONDITION ASSESSMENT (2017)

Critério 2: O quadro 4 apresenta as classificações a serem usadas pelo
avaliador para representar a condição geral
Quadro 4: Critérios para classificação
Status

Definição da classificação

Nivel avaliado

Excelente

Sem defeitos encontratos e com condição nova

5

Bom

Desgate supercial e com deterioração apenas no
acabamento não interferindo na funcionalidade e sem
necessidade de intervenções

4

Média

Sistemas ainda podem ser funcionais porém
requerem manutenção, desgastes e defeitos visuais
mais evidentes

3

Ruim

Deterioração severa, problemas estruturais, falhas
significativas de funcionamento

2

Péssimo

Não operacional e sem condições de ocupação, com
problemas ambientais e de segurança

1

Fonte: Adaptado de BUILDING CONDITION ASSESSMENT (2017)
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Critério 3: O quadro 5 apresenta as classificações a serem usadas pelo
avaliador das condições para fornecer uma indicação do trabalho de manutenção e
reabilitação recomendado.
Quadro 5: Escala de classificação e prioridade

Prioridade da classificação

Definição

1

Trabalhos necessários para:
• Atender às exigências legais relacionadas à
manutenção e integridade
• Garantir a saúde e a segurança dos ocupantes e
usuários do edifício
• Evitar perturbações sérias das atividades de
construção e / ou pode resultar em custos mais altos
se não endereçado dentro de 1 ano.

2

Trabalhos que:
• Afetam a capacidade operacional do edifício
• Possibilidade de uma deterioração grave e, portanto,
a custos futuros de reparo mais altos,
abordados entre 1 e 2 anos.

3

Trabalhos que:
• têm um efeito mínimo na capacidade operacional do
edifício mas que é importante para manter a qualidade
do local de trabalho
• é provável que exijam retificação dentro de 3 anos.

4

Trabalhos que:
• Pode ser definido com segurança e economia além
de três anos e reavaliado em uma data futura.

Fonte: Adaptado de BUILDING CONDITION ASSESSMENT (2017)

2.3.1.2

Resultados

O relatório deve ser preenchido pelo avaliador indicando as características da
construção e classificando os elementos do edifício utilizando os critérios
apresentados nas etapas anteriores.
No quadro 6 é demonstrado um exemplo dos itens que devem conter na ficha
de avaliação para tomada de decisão e reporte ao proprietário do edifício.
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Quadro 6: Relatório de avaliação - BCA

Coluna de item a ser avaliado

Coluna destinada a preenchimento do
avaliador

Identificação do edifício

Número da unidade

Descrição do edifício

Nome ou número da torre

Padrão da condição

Classificar a construção conforme critério
1

Condição avaliada

Conforme critério 2

Elemento da edificação

Identificar qual elemento da edificação
que esta sendo avaliado

Descrição da anomalia

Avaliador deve descrever a anomalia
encontrada

Tarefa necessária para correção

Avaliador deve descrever a forma de
reparo da anomalia encontrada

Prazo recomentado para intervenção

Avaliador deve descrever o tempo
estimado de reparo da anomalia
encontrada

Estimativa de custo

Avaliador deve descrever uma estimativa
de custo para reparo da anomalia
encontrada

Prioridade (Conforme critério 3)

Avaliador deve classificar a prioridade do
reparo conforme critério 3

Fonte: Adaptado de BUILDING CONDITION ASSESSMENT (2017)
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2.3.2 Sistema Tobus
Tobus é resultado de um projeto de pesquisa europeu de institutos de
pesquisas da Suíça, Alemanha, França, Holanda, Dinamarca, Reino Unido e Grécia.
(FLOURENTZOU; GENRE; ROULET, STÔCKLI, 2000)
O sistema Tobus se trata de um software e foi desenvolvido como ferramenta
de apoio a transformação do parque edificado de escritórios da Europa como forma
de atender as novas exigências do setor, envolvendo eficiência energética,
acessibilidade, instalações e também os elementos construtivos. (VILHENA, 2012
apud CACCAVELLI e GUGERLIB, 2002)
Segundo Wittchen e Brandt (2002) o sistema Tobus permite uma análise mais
clara para possíveis processos de retrofit em edifícios, fazendo a comparação de
diferentes cenários.

2.3.2.1 Metodologia
O software possui uma base ampla de dados onde a edificação é dividida por
elementos para se identificar o estado de conservação do edifício. Exemplo:
Instalação elétrica, janelas, fachadas, entre outros. Para cada elemento de
construção

o

operador

do

sistema

classifica

o

código

de

deterioração

correspondente ao elemento em A, B, C, D de acordo com o estado observado do
elemento da construção. (FLOURENTZOU; GENRE; ROULET, 2002)
O programa é composto por módulos que permitem a atuação das diferentes
frentes propostas no sistema, sendo: Conjuntos de base de dados de materiais,
custos e anomalias. (VILHENA, 2012)
Os módulos citados no parágrafo anterior são apresentados no quadro 7:
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Quadro 7: Descrição dos módulos
Módulo

0

1

2

Descrição da etapa
Descrição construtiva e dimensional do edificio: Neste módulo são apresentadas as
informações gerais do edificio, como localização, caracterização construtiva e dos elementos,
dimensões e também podendo ser inserido informações referentes aos custos dos elementos
para posteriormente ser utilizado nos cálculos dos cenários propostos;
Diagnóstico do edifício: Neste módulo é registrado o estado de conservação dos elementos e
equipamentos do edificio bem como a condição de sua vida útil. É verificado o tipo de
problema encontrado e também os trabalhos envolvidos para reparo, esses trabalhos para
reparo são sugeridos pelo software;
Qualidade do ambiente interior: Neste módulo são avaliadas as condições do ambiente interior
do edificio, para isso deve-se realizar uma investigação com os ocupantes do edificio e
introduzir os resultados no software para que o programa faça um diagnóstico e também as
possíveis formas de correção;

3

Sistema energético: Neste módulo é realizada uma avaliação energética do edificio, através de
niveis de iluminação, climatização e outros equipamentos;

4

Cenários: Neste módulo o programa apoia o avaliador em diferentes possibilidades de
reabilitação e alteração, através dos resultados obtidos nas etapas anteriores;

5

Análise de custos: Neste módulo são avaliados os custos envolvidos em cada cenário da
etapa anterior;

6

Resultados: Neste módulo o programa cria automaticamente relatórios com os resultados
obtidos nos módulos com o resultado do estado de conservação, diagnóstico das condições
dos ambientes, eficiência energética, reabilitação e alteração e custos envolvidos;

Fonte: Adaptado de VILHENA (2012)

O programa também define quais são as ações necessárias para avaliação:
•

Avaliação do estado de conservação dos elementos funcionais do

edifício;
•

Extensão da degradação ;

•

Definição das atividades necessárias para reabilitação;

•

Determinação dos custos envolvidos para as atividades;

O estado de conservação é definido a partir de uma escala de critérios para
classificação do nível de degradação:
•

Bom estado (a);

•

Danos ligeiros (b);

•

Danos significativos (c);

•

Elemento no fim da vida útil;, danificado ou obsoleto (d);
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Nos casos onde o elemento não existe e é considerado necessário sua
instalação o programa apresenta uma escala para avaliação das possibilidades:
•

Não é possível instalar (a);

•

Pode ser instalado de alguma forma (b);

•

Pode ser instalado de mais de alguma forma (c);

•

É difícil porém é possível instalar (d);

O nível de intervenção necessária para reparo das anomalias identificadas em
cada elemento é definida da seguinte forma:
•

Sem necessidade de intervenção (1);

•

Reduzida intervenção (2);

•

Extensa intervenção (3);

•

Substituição ou reparação extensa (4);

Em alguns casos em que tiver sido previsto a instalação de algum elemento
que não existe, a atividade a ser realizada é caracterizada da seguinte forma:
•

Sem intervenção (1);

•

Pode ser instalado de alguma forma (2);

•

Pode ser instalado de mais de alguma forma (3);

•

Pode ser instalado mas requer adequações (4);

A identificação e atribuição dos códigos apresentados em cada escala
apresentada se referem a relação do nível de degradação e intervenção.

2.3.2.2 Resultados
Cada tipo de intervenção é apresentada de uma forma que o custo esteja
integrado nos resultados, baseado em preços unitários contidos em uma base de
dados e quantidades determinadas, tendo seu custo unitário dividido em três níveis,
sendo reduzido, médio ou alto.
Como resultado final o programa apresenta uma estimativa de valor para a
intervenção de acordo com os cenários propostos pelo avaliador. No gráfico 3 é
apresentado um exemplo de como as informação são geradas pelo programa.
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Gráfico 3: Exemplo de gráfico gerado pelo programa

Fonte: FLOURENTZOU; GENRE; ROULET, STÔCKLI (2000)

2.3.3 MAEC – Método de avaliação do estado de conservação de edifícios
O Método de Avaliação do Estado de Conservação de imóveis foi
desenvolvido como instrumento de apoio para implementação de políticas públicas
na área de reabilitação de edifícios pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil de
Portugal (LNEC) por solicitação do Instituto Nacional de Habitação de Portugal (INH)
e faz parte de um conjunto de pesquisas e investigação sobre o tema.
(LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, 2010).
O método foi aprovado em Portugal em 2006 pela Portaria n.º 1192-B/2006,
de 3 de Novembro. O modelo proposto da ficha de avaliação com os critérios de
avaliação apresentados, para determinar o coeficiente de conservação de edifícios
com o intuito de avaliar o estado de conservação dos locados. (PEDRO et al, 2009)
O regime tem como um dos seus principais objetivos promover o mercado de
arrendamento habitacional utilizando a avaliação do estado de conservação do
edifício, sua infraestrutura básica, morfologia, ano de construção e método
construtivo.
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O regime jurídico foi revisado em 2012, publicado pela Lei n.º 31/2012, de 14
de Agosto, com a atualização de que o MAEC já não seria o instrumento usado para
avaliação do locado.(FORMIGA, 2013)

2.3.3.1 Metodologia
A ficha de avaliação é o instrumento para utilização na vistoria dos edifícios e
registro das informações. (Anexo 1)
A ficha de avaliação é dividida em algumas seções para preenchimento do
avaliador e essa sequência é demonstrada no fluxograma 2.
Fluxograma 2: Etapas do processo de avaliação

Fonte: Adaptado de PEDRO et al (2009)

A)

Na identificação deve-se registrar os dados do usuário, como nome,

endereço, matricula.
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B)

Na Etapa de caracterização é necessário que sejam inseridos os dados

relativos a caracterização morfológica do imóvel como: Número de lajes, número de
unidades, ano de construção, tipologia estrutural, uso da unidade de edifício.
C)

Na Seção de anomalias dos elementos deve-se registrar o nível de

anomalia identificada em cada elemento funcional, com um total de 37 elementos
avaliados que são divididos em 3 grupos: Edifício, partes comuns e unidade e
atribuir uma classificação para cada elemento.
Critérios utilizados para classificação:
•

Anomalias muito ligeiras: Não identificado a existência de anomalias ou

sem importância;
•

Ligeiras: Anomalias que prejudicam o aspecto e de fácil intervenção

para reparo;
•

Médias: Anomalias que prejudicam o aspecto e de difícil intervenção

para reparo. Anomalias que causam prejuízos no uso e de fácil intervenção para
reparo, limpeza ou substituição;
•

Graves: Anomalias que prejudicam o aspecto e de difícil intervenção

para reparo. Anomalias de colocam em risco a saúde e segurança do usuário e de
fácil intervenção para reparo, limpeza ou substituição, podendo causar acidente
leve;
•

Muito Graves: Anomalias que colocam em risco a saúde e segurança

do usuário e de difícil intervenção para reparo, limpeza ou substituição, podendo
causar acidentes graves ou muito graves além apresentar a falta de infraestruturas
básicas.
Classificação dos níveis:
•

Muito ligeiras: 5;

•

Ligeiras: 4;

•

Médias: 3;

•

Graves: 2;

•

Muito graves: 1;
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D)

Para os casos identificados com anomalias graves deve ser relatado

pelo avaliador a descrição do que foi identificado;
E)

Para cada elemento classificado uma ponderação que varia entre 1 e 6

pontos é aplicada e que multiplicado ao nível de anomalia obtém-se a pontuação de
cada elemento:
Na tabela 1 são apresentados os elementos com as suas respectivas
ponderações descritas anteriormente.
Tabela 1: Elementos da edificação que devem ser avaliados e sua respectiva ponderação

Fonte: VILHENA (2012)

F)

Por fim a nota final da avaliação é apresentada com os comentários do

avaliador que deve relatar caso existam itens críticos da avaliação que requer
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intervenção imediata e pelo índice de anomalias que é determinado após o
preenchimento da coluna de referente a pontuações;
2.3.3.2 Resultados
No cálculo do índice de anomalias as ponderações definem a importância de
cada elemento funcional. (PAIVA et al, 2009)
As ponderações totalizam 100 pontos, onde 39 pontos é atribuído a
elementos funcionais do edifício e as outras 61 são atribuídas para os elementos da
unidade.
Cada elemento possui uma ponderação que está entre 1 e 6 pontos. Para
cálculo do índice de anomalias multiplica-se o nível da anomalia pela ponderação e
através dessa operação o chega-se a pontuação do elemento funcional.
O índice de anomalias se dá pela média ponderada, resultado do quociente
entre a somatória das pontuações atribuídas aos elementos e o somatório das
ponderações dos elementos. (VILHENA, 2012).
Onde:
IA: Índice de anomalias
Pti : Pontuação do elemento funcional
Pdi : Ponderação do elemento funcional

∑=

∑ Pti
∑ Pdi

Para determinação do estado de conservação do imóvel são aplicadas três
regras:
A primeira regra classifica o índice de anomalias do locado em uma escala de
cinco níveis apresentada na tabela 2:

Tabela 2: Sintetização dos critérios

44

Fonte: VILHENA et al (2009)
“A segunda regra determina que caso existam elementos
funcionais de ponderação três, quatro, cinco ou seis do qual o estado
de conservação seja inferior em mais de uma unidade ao estado de
conservação do imóvel, então o estado de conservação do locado
deve ser reduzido para o nível imediatamente superior ao do
elemento em pior estado” (FORMIGA, 2013)
“A terceira regra estabelece que caso existem elementos
funcionais de ponderação um ou dois cujo estado de conservação
seja inferior em mais de duas unidades ao estado de conservação do
locado, então o estado de conservação do locado deve ser reduzido
para o nível superior em duas unidades ao estado de conservação
do elemento em pior estado.” (FORMIGA, 2013)

2.3.4 MANR – Método de Avaliação das Necessidades de Reabilitação de
edifícios
O Instituto da Habitação e da reabilitação Urbana de Portugal (IHRU) solicitou
ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal (LNEC) que fossem
analisadas as condições dos edifícios do Bairro do Alto da Cova da Moura para um
futuro processo de Reabilitação. (OLIVEIRA, 2013)
Para atender à solicitação do IHRU o LNEC elaborou um Método de
Avaliação das Necessidades de Reabilitação (MANR), que estabelece os
procedimentos necessários para a reabilitação de um edifício. (PEDRO et al., 2011)
Algumas condições de funcionalidade e satisfação foram consideradas para
desenvolvimento do método:
•

Aspectos de segurança: segurança estrutural, segurança ao incêndio,

segurança no uso e segurança contra roubo;
•

Higiene,

saúde

e

conforto:

Salubridade,

qualidade

do

ar,

estanqueidade, conforto acústico, conforto visual, desempenho térmico e economia
de energia;
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•

Adequação ao uso: Aspectos relacionados a eficiência na utilização de

espaços e acessibilidade;
Segundo VILHENA (2012) para desenvolvimento do MANR foram utilizadas
as experiências adquiridas em outros métodos também desenvolvidas pelo LNEC,
porém algumas alterações foram necessárias para construção da ferramenta de
avaliação.
Etapas do processo de desenvolvimento da metodologia:
Fase 1: Coleta e análise de outros métodos já desenvolvidos anteriormente,
com os mesmos objetivos;
Fase 2: Criação da proposta do modelo de avaliação, englobando
caracterização morfológica e funcional do edifício e das unidades, determinação dos
aspectos relacionados aos elementos funcionais e espaços, número de categorias,
definição de critérios, definição das características, definição da forma de cálculo e
importância de cada elemento funcional e definição do instrumento de aplicação;
Fase 3: Fase de discussão da proposta com especialistas da área da
construção e urbanismo;
Fase 4: Fase de ensaio da aplicação com a realização de testes de aplicação
da metodologia em diferentes tipologias de edifícios;
Fase 5: Aplicação experimental da proposta tendo como foco a geração de
informações a técnicos que futuramente iriam aplicar a metodologia além do
acompanhamento da equipe do LNEC em aplicações da proposta para integração
dos comentários;
Fase 6: Formação de técnicos para aplicação da metodologia onde foram
realizados treinamentos da última versão da proposta desenvolvida.

2.3.4.1 Metodologia
Para aplicação do método são utilizados três instrumentos:
1

A primeira folha é designada para identificação do edifício (Anexo 2);

2

A segunda folha é designada para caracterização do edifício e

avaliação dos elementos funcionais (Anexo 2);
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3

A terceira e quarta folha são designadas para avaliação do edifício,

suas partes comuns, inserção urbanística do edifício e unidades habitacionais.
Caracterização e avaliação dos elementos construtivos (Anexo 2);
Segundo VILHENA et al (2011) a avaliação consiste em realizar uma
inspeção visual do edifício identificando as anomalias existentes. Pra realização
dessa avaliação o edifício é dividido em Estrutura, Cobertura e grandes elementos,
partes comuns e unidade.
Avaliação do edifício: São analisados três fatores de cada elemento
construtivo, sendo na sequência: Gravidade, extensão e complexidades
O primeiro fator que deve ser avaliado é a gravidade da anomalia identificada,
nesta etapa deve ser levado em consideração pelo avaliador o nível de desempenho
esperado pelo elemento e o nível identificado na vistoria.
Os critérios de avaliação para classificação da gravidade da anomalia são
apresentados na tabela 3.

Tabela 3: Critérios de avaliação da gravidade das anomalias

Fonte: PEDRO et al (2011)

Após classificar o nível da gravidade da anomalia, deve ser verificado a
extensão da mesma, que é dividida em 4 níveis: Localizada, média, extensa e total
quando mais de 75% do elemento foi atingido.
Esses critérios são descritos são apresentados na tabela 4.
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Tabela 4: Extensão da intervenção necessária de reparo

Fonte: PEDRO et al (2011)

Outro fato que deve ser avaliado é a complexidade dos trabalhos de
intervenção para reabilitação. O MANR estabelece três classes de avaliação para
esse item, sendo: simples, média ou difícil.
Esses critérios de avaliação da complexidade dos trabalhos de intervenção
são apresentado na tabela 5:
Tabela 5: Critério de avaliação da complexidade

Fonte: PEDRO et al (2011)

Como parte do métodos, o MANR também avalia os espaços, e para a
avaliação desses elementos são apresentado quatro graus para classificação e
avaliação desses elementos.
Esses critérios são apresentados na tabela 6.
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Tabela 6: Critério de avaliação da gravidade dos problemas encontrados nos espaços

Fonte: VILHENA et al (2011)

A viabilidade de realização de intervenções nos espaços são divididas em
duas seções, intervenção mais fácil e mais difícil de ser executadas de acordo com o
local em que está inserida a anomalia.
Os critérios de classificação da viabilidade de intervenções são apresentados
a seguir na tabela 7.
Tabela 7: Critério de avaliação da gravidade dos problemas encontrados nos espaços

Fonte: VILHENA et al (2011)

2.3.4.2 Resultados
Após vistoria do técnico o nível de necessidade de intervenção é preenchido
na ficha de avaliação de acordo com os critérios abaixo:
Critério de avaliação do nível de necessidade de intervenção:
Reabilitação ligeira: Se enquadram os reparos em revestimentos, instalações
localizadas e demais locais com baixa complexidade de intervenção;
Reabilitação média: Se enquadram a troca de revestimento, reparos de nível
médio nas instalações e substituição ou reforço nos elementos construtivos de
complexidade média
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Reabilitação profunda: Se enquadram os reparos, trocas e reforço em
elementos construtivos e instalações de alta complexidade
A tabela 8 explicita os níveis de reabilitação.
Tabela 8: Exemplos de trabalho de intervenção

Fonte: PAIVA et al (2011)

Para cada elemento avaliado de acordo com a anomalia identificada são
convertidos em valores através dos itens: Extensão e complexidade da intervenção a
realizar, que são apresentados na tabela 9.
Tabela 9: Índices da extensão e complexidade da intervenção

Fonte: PAIVA et al (2011)

Após os índices destacados acima deve ser seguido a escala apresentada na
tabela 10 para determinação do nível de reabilitação:
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Tabela 10: Escala de intervalos para determinação do nível de reabilitação

Fonte: PAIVA et al (2011)

Após todas as etapas serem classificadas deve-se aplicar a ponderação para
o resultado final da avaliação. Para cálculo da determinação do índice da
necessidade de reabilitação considera-se que a cobertura, estrutura e elementos
salientes representam 30% e os demais itens 70%. (VILHENA et al., 2011)
Na tabela 11 são apresentados os elementos analisados, bem como suas
respectivas ponderações.
Tabela 11: Elementos do edifício a ser avaliado com seu respectivo valor para ponderação

Fonte: VILHENA (2012)
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2.3.5 NEN 2767 – Norma Holandesa de avaliação de edifícios
Em 2002, o Governo Holandês liderado pela iniciativa governamental Dutch
Government Buildings Agency que esteve a cargo da Delft University Of Technology
iniciou o processo de normalização do tema avaliação do estado de conservação de
edifícios e seus componentes, afim de padronizar os diversos tipos de avaliação que
era utilizado das distintas formas de classificar as anomalias identificadas (VILHENA,
2011).
A primeira emissão oficial da NEN 2767 foi realizada em 2006 e desde então
passou por várias revisões, sendo a sua última em 2019.

2.3.5.1 Metodologia
A Norma estabelece que a avaliação deve ser realizada por técnicos
qualificados através de inspeções visuais e em alguns casos podendo ter o auxílio
de pequenos equipamentos de medição.
O processo de avaliação predial é iniciado com a identificação dos defeitos da
edificação, em seguida são estabelecidas as condições de parâmetros e por último a
intensidade e extensão dos defeitos encontrados (STRAUB, 2009)
Esse processo é apresentado no fluxograma 3.
Fluxograma 3: Processo de avaliação

FONTE: Adaptado de NEN 2767 (2006)

Para a avaliação do edifício a NEN 2767 estabelece os elementos mínimos a
serem avaliados. Esses elementos são divididos em 52 componentes e são
apresentados na tabela 12.
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Tabela 12: Elementos a serem avaliados de acordo com a NEN 2767

Fonte: VILHENA (2011)
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As anomalias identificadas são classificadas de acordo com três critérios:
Importância, intensidade e extensão.
A NEN 2767 define três níveis de escala para a importância das anomalias:
Anomalias pouco importantes, anomalias importantes e anomalias críticas.
•

Anomalias pouco importantes: Inicio da degradação dos materiais e

anomalias que prejudicam levemente o funcionamento do sistema. Exemplos: Falta
de manutenção e limpeza
•

Anomalias importantes: Anomalias que prejudicam o elemento

construtivo com perdas superficiais nos materiais e desempenho
•

Anomalias críticas: Anomalias que prejudicam significativamente o

desempenho do elemento construtivo afetando sua funcionalidade.
A intensidade é classificada em três níveis com os critérios abaixo:
•

Intensidade 1: Pouco visível

•

Intensidade 2: Anomalia mais significativa com sinais de crescimento

•

Intensidade 3: Anomalia já atingiu uma grande extensão em seu

desenvolvimento
Para verificar a extensão da anomalia referente ao elemento funcional a NEN
2767 estabelece cinco níveis de classificação, descritos na tabela 13.
Tabela 13: Critérios de avaliação da extensão da anomalia

Fonte: VILHENA (2011)

2.3.5.2 Resultados
O estado de conservação identificado na avaliação é classificado em 6
pontuações: ” Excelente (1), Bom (2), médio (3), medíocre (4), mau (5), muito mau
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(6) e essa pontuação (Pt) é dada de acordo com os três critérios de avaliação”
(VILHENA, 2011).
A pontuação final para classificação dos elementos funcionais é apresentada
na tabela abaixo.
Tabela 14: Pontuação dos elementos funcionais

Fonte: VILHENA (2011)

2.3.6 ASTM E 2018 – Standard Guide of Property Condition Assesment
Process
Desenvolvido em 1999 e tendo sua última revisão em 2018, o guia estabelece
boas práticas para realização de avaliação de edifícios nos Estados Unidos da
América, mas sua aplicação não é obrigatória.
Entre as boas práticas o objetivo é identificar os sistemas, componentes e
deficiências nos elementos do edifício e criar um procedimento para os processos de
avaliação, porém o guia não apresenta critérios para classificação das anomalias
verificadas.

2.3.6.1 Metodologia
Através da PCA - Avaliação da condição da propriedade, identificar e relatar
as condições físicas da propriedade. As condições analisadas devem ser inseridas
em uma ficha de check list para registro das informações verificadas no momento da
vistoria.
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Objetivos da PCA: Para a avaliação deve-se levar em consideração quatro
componentes:
1.

Entrevistas e revisão de documentação

2.

Pesquisa de propriedade: Registrar com fotos os elementos do edifício

e suas condições e observar visualmente a propriedade de modo a

obter

informações sobre sistemas e componentes materiais.
3.

Elaboração de Pareceres de Custos para reparar anomalias.

4.

PCR - Relatório de Condição de Propriedade

Elementos da edificação a serem observados no relatório:
Topografia: Observar a condição da topografia e condições de possíveis
problemas
Sistema de drenagem: Observar o sistema de drenagem de águas pluviais e
possíveis problemas com o sistema
Entrada e saída: Observar as condições de entrada e saída da edificação
Pavimentação, contenção e estacionamento: Observar o sistema de
pavimentação, as contenções da edificação e identificar o estacionamento
verificando números de vagas, tipos, vagas inadequadas e etc.
Áreas de passagem: Observar calçadas, praças e áreas externas
Paisagismo: Observar áreas verdes, árvores, gramados e etc.
Instalações recreativas: Observar áreas de recreação da propriedade e suas
instalações
Unidades especiais: Identificar e observar sistemas especiais. Exemplos:
Sistemas de energia, tratamentos de água e etc.
Estrutura do edifício: Identificar o tipo de estrutura do edifício, tipo de
fundação, sistema de pisos, fachada, varandas e etc.
Telhado/cobertura: Identificar o sistema de telhado e cobertura do imóvel
Hidráulica: Identificar o sistema hidráulico do edifício
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Ar condicionado e ventilação: Identificar o sistema de ar condicionado do
edifício, equipamentos e subsistemas
Elétrica: Identificar o sistema elétrico e observar o sistema de distribuição,
incluindo painéis de distribuição, transformadores, medidores, geradores de
emergência, sistemas de iluminação geral e outros equipamentos ou sistemas.
Transporte vertical: Verificar o tipo de equipamento, número de cabines,
escadas, capacidade e etc.
Segurança e proteção contra incêndio: Observar os sistemas de proteção
contra incêndio, hidrantes, sprinklers, iluminação de emergência, reservatórios de
água e etc.
Elementos interiores:

Observar áreas internas, corredores, pisos tetos,

paredes, e etc.

2.3.7 ITE – Inspección Técnica de Edificios
Em 2008 na Espanha, foi emitido o decreto legislativo 2/2008 em seu artigo 9°
definindo a obrigatoriedade de conservação de imóveis para que sejam mantidas as
condições de funcionalidades, segurança, acessibilidade, salubridade e estética.
(VILHENA, 2011)
Esta obrigatoriedade se enquadra para edifícios que possuem 50 anos ou
mais, a partir disso é obrigatória a realização da ITE que vale por um período de até
10 anos. Apesar da obrigatoriedade da realização da ITE ser de 50 anos, algumas
regiões como Madrid, Málaga e Sevilha é obrigatória a realização da ITE em
edifícios com mais de 20 anos.
Segundo o guia ITE, a inspeção obrigatória foi estabelecida na Espanha para
garantir as seguintes condições da edificação:
•

Para garantir as boas condições e a segurança dos edifícios;

•

Para promover a conservação e manutenção de edifícios;

•

Para evitar problemas mais graves e situações insolúveis;

•

Para impulsionar a acessibilidade universal e a eficiência energética;
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•

Promover a atividade econômica no setor imobiliário;

•

Garantir que o auxílio à reabilitação seja destinado a elementos

estruturais que realmente precisam;
A ITE assume a forma de uma inspeção visual realizada por um técnico a ser
apresentado na prefeitura correspondente.
Para aplicação da ITE algumas cidades disponibilizam aos técnicos modelos
de fichas para que sejam documentadas as inspeções contendo instruções de
aplicação e relatório de inspeção. (Anexo 3)

2.3.7.1 Metodologia
O processo se inicia com o usuário ou proprietário do edifício constando a
necessidade de realizar a Inspeção técnica contrata o técnico para realização da
inspeção.
Após definido o técnico responsável pela inspeção, deve-se realizar o plano
de vistoria que engloba o planejamento da inspeção
Após isso se inicia o processo de inspeção, o técnico inicia com o
levantamento dos dados do edifício e posteriormente a inspeção em campo,
identificando as anomalias presentes, o estado de conservação e a importância de
cada defeito encontrado.
Por fim deve se mencionar a opinião quando a cada item avaliado, como
possíveis causas das anomalias, tipos de intervenção necessária para reparo e a
prioridade de reparo.
Para um melhor entendimento o fluxograma 4 demonstra as etapas para
aplicação da ITE.

58

Fluxograma 4: Processo da ITE

Fonte: Adaptado de Guia ITE

O técnico autorizado deve preencher um relatório com os itens verificados na
avaliação e emitir um parecer detalhado expressando as opiniões dos itens
verificados nos seguintes aspectos:
•

Estado geral da estrutura e fundação;

•

Condição geral das fachadas;

•

Condição geral dos telhados;

•

Estado geral das redes hidráulicas;

•

Possíveis causas de anomalias detectadas;

•

Proposta de intervenção global;

•

Grau de execução e efetividade das medidas adotadas, como

consequência de inspeções anteriores;
•

Estimativa da necessidade de um projeto técnico para realizar as

intervenções de reparo;
•

Prazo para a realização das intervenções.
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As anomalias identificadas são classificadas em cinco categorias de acordo
com a tabela abaixo:
Tabela 15: Classificação das anomalias

Fonte: VILHENA (2011)

2.3.7.2 Resultados
Após a inspeção no edifício o resultado permite classificar o edifício sendo:
Sem anomalias, com anomalias ligeiras, com anomalias graves ou com anomalias
muito graves. Essa divisão é apresentada na tabela 16.
Tabela 16: Classificação do edifício

Fonte: VILHENA (2011)

Após isso a conclusão pode ser considerada favorável quando o edifício é
classificado sem anomalias ou com anomalias ligeiras ou pode ser considerada
desfavorável quando o edifício é classificado com anomalias graves ou muito graves.
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2.3.8 ABNT NBR 16747:2020 – Inspeção predial
O objetivo desta norma é constatar o estado de conservação e funcionamento
do edifício, seus sistemas e subsistemas para que as condições mínimas quanto a
segurança, habitabilidades e durabilidade sejam mantidas. (ABNR NBR 16747,
2020)
A ABNT NBR 16747 (2020) se aplica a edifícios de qualquer tipologia, para
avaliação global, detectando problemas de conservação ou funcionamento através
de uma análise por profissional habilitado.

2.3.8.1 Metodologia
A norma de inspeção predial considera seguintes conjuntos de requisitos a
serem avaliados:
A)

Segurança: Segurança estrutural, segurança contra incêndio e

segurança no uso e operação;
B)

Habitabilidade: Estanqueidade, saúde, higiene e qualidade do ar,

funcionalidade e acessibilidade;
C)

Sustentabilidade: Durabilidade e manutenibilidade;

A norma também destaca as etapas do processo de inspeção que devem ser
atendidas para cumprimento das exigências estabelecidas.
As etapas do processo são apresentadas no fluxograma 5 para melhor
entendimento.
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Fluxograma 5: Etapas do processo de inspeção predial

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16747 (2020)

•

Levantamento de dados e documentação: O profissional responsável

pela inspeção deverá solicitar os documentos de manutenção e funcionamento do
edifício e seus componentes. (Anexo 4);
•

Análise dos dados e documentação: O profissional deverá analisar os

documentos obtidos na fase anterior. Deverá verificar aspectos de armazenamento
das documentações e conformidade de acordo com as normas de cada sistema e
ABNT NBR 5674 – Manutenção de edificações e ABNT NBR 14037 – Diretrizes para
elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações.;
•

Anamnese para identificação das características construtivas da

edificação: Coletar informação e dados através de entrevistas sobre o edifício e o
histórico;
•
constatar

Vistoria da edificação: Vistoria realizada pelo profissional para
as

anomalias

e

falhas

no

uso,

operação

e

manutenção.

No momento da vistoria devem ser analisadas as características da construção,
idade e vida útil prevista, exposição do edifício, possíveis agentes de degradação.
•

Classificação das anomalias encontradas:
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A)

As anomalias são classificadas pela perda de desempenho sendo

divididas em:
- Endógenas: Quando a deficiência decorre de falhas de projeto ou execução;
- Exógenas: Quando a perda de desempenho decorre de fatores externos;
- Funcional: Quando a perda de desempenho decorre do envelhecimento
natural.
B) As perdas de desempenho decorrem de falhas no uso, operação e
manutenção;
C) Não sendo possível a classificação pelo profissional deve incluir a uma
análise mais especifica e profunda.
•

Recomendações das ações necessárias para reparo ou preservação

dos elementos da edificação: As recomendações das ações necessárias devem ser
apresentadas de forma clara e acessível, podendo fazer indicações de análise mais
profunda em alguns casos;
•

Organização das prioridades e ações necessárias: A organização das

ações necessárias devem ser classificadas em 3 níveis:
- Prioridade 1: Ações necessárias quando a perda de desempenho
compromete a segurança e saúde dos usuários;
- Prioridade 2: Ações necessárias quando a perda de desempenho é parcial e
compromete a funcionalidade do sistema sem colocar em risco a saúde e segurança
dos usuários;
- Prioridade 3: Ações necessárias quando os prejuízos são pequenos
relacionados a estética, tendo perda parcial ou nula que não compromete a
funcionalidade dos sistemas e não coloca em risco a saúde e segurança dos
usuários.
•

Avaliação da manutenção e uso: A avaliação do estado de manutenção

e uso deve ser fundamentada na condição do comportamento dos sistemas
juntamente com a coerência do plano de manutenção e a efetividade das atividades
de manutenção;
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•

Emissão do laudo de inspeção: O laudo de inspeção deve ser completo

apresentando todos os pontos da inspeção realizada e deve conter:
- Identificação do contratante ou responsável legal do edifício;
- Descrição técnica da edificação;
- Data da vistoria;
- Documentos solicitados e disponibilizados;
- Descrição da metodologia da inspeção com fotos, dados levantados,
normas, croquis e etc;
- Lista dos sistemas e elementos construtivos inspecionados e não
inspecionados;
- Descrição de todas as anomalias identificados;
- Classificadas das anomalias identificadas;
- Recomendações das ações necessárias;
- Organização das prioridades;
- Avaliação da manutenção dos equipamentos e sistemas;
- Considerações finais;
- Anotação de responsabilidade técnica do profissional que realizou a
inspeção;

2.3.9 IBAPE – Norma de Inspeção Predial Nacional
O IBAPE é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Pericias de Engenharia do
Brasil, que tem como objetivo colaborar com o estado de conservação dos edifícios
quanto a segurança, funcionalidade, manutenção e valorização patrimonial além de
congregar os Institutos e Estaduais com objetivo de avanços técnicos e difundir
informações.
O IBAPE estabelece uma norma de Inspeção Predial a nível Nacional, com a
sua última atualização em 2012.
A Norma de Inspeção Predial do IBAPE define inspeção predial sendo:
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“Ferramenta que propicia esta avaliação sistêmica da edificação.
Elaborada por profissionais habilitados e devidamente preparados,
classifica não conformidades constatadas na edificação quanto a sua
origem, grau de risco e indica orientações técnicas necessárias à
melhoria da Manutenção dos sistemas e elementos construtivos.”

Esta Norma estabelece diretrizes, conceitos, terminologia e critérios a serem
aplicados na atividade de Inspeção predial.

2.3.9.1 Metodologia
A Norma do IBAPE estabelece que apenas Engenheiros e Arquitetos
legalmente habilitados pelos conselhos Regionais são aptos para realização dessas
atividades.
A Norma estabelece as etapas da inspeção predial que são apresentadas
abaixo:
Fluxograma 6: Etapas do processo de inspeção predial - IBAPE

Fonte: Adaptado de IBAPE (2012)
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1)

Definição do tipo de inspeção:

A Norma estabelece três níveis de Inspeção Predial, classificados em Nível 1,
Nível 2 e Nível 3, sendo definidos da seguinte forma:
Inspeção Nível 1: Considerado a inspeção em edifícios com baixa
complexidade técnica envolvida de manutenção e operação dos elementos
construtivos. Esse tipo de inspeção pode ser aplicada por profissional habilitado de
apenas uma especialidade.
Inspeção nível 2:

Considerado a inspeção em edifícios de média

complexidade técnica de manutenção e operação dos elementos construtivos,
geralmente aplicável a edificações de vários pavimentos, onde outras empresas
terceirizadas realizam serviços de manutenção nos equipamentos do edifícios. Esse
tipo de inspeção deve ser aplicada por profissionais habilitados em uma ou mais
especialidades técnicas
Inspeção nível 3: Considerado a inspeção em edifícios de alta complexidade
técnica de manutenção e operação dos elementos construtivos, geralmente aplicável
a edificações de vários pavimentos e com sistema de automação predial. Para esse
nível de inspeção o edifício deve possuir um plano de manutenção baseado na
ABNT NRB 5674. Esse tipo de inspeção deve ser aplicada por profissionais
habilitados em mais de uma especialidade técnica e pode ser considerado uma
auditoria técnica.
2)

Levantamento das informações:

Nesta etapa deve ser realizado uma busca para reunir as informações do
edifício. Essas informações são divididas em:
Administrativa:

Informações

referente

a

toda

a

documentação

de

funcionamento do edifício como alvarás, regimentos, IPTU e etc.
Técnica: Todos os projetos referentes ao edifício e memoriais
Manutenção e operação: Manuais, relatórios e certificados do edifício e seus
componentes.
3)

As não conformidades são divididas em anomalias e falhas.
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Os critérios estabelecidos pela Norma são baseados na análise de risco
oferecido aos usuários.
A) Anomalias
Anomalias Endógenas: Consideradas anomalias da própria edificação,
provenientes dos Materiais, projeto e execução.
Anomalias exógenas: Consideradas anomalias com origem de fatores
externos da edificação.
Anomalias naturais: Consideradas anomalias com origem de fenômenos da
natureza.
Anomalias funcionais: Anomalias provenientes da degradação dos sistemas
construtivos por envelhecimento natural dos materiais e elementos.
B) Falhas
Falhas de planejamento: Falhas que ocorrem por erros no planejamento e
periodicidade do plano de manutenção, uso e operação.
Falhas de execução: Falhas que ocorrem por deficiências na execução da
manutenção e utilização.
Falhas operacionais: Falhas relacionadas por procedimentos de operação
inadequados, como rondas e registros.
Falhas gerenciais: Falhas que correm devido a falta de controle de qualidade
e custos de manutenção.
4)

Classificação do grau de risco:

A classificação do grau de risco deve ser fundamentada baseado no risco da
anomalia ou falha identificada relacionada ao risco ao usuário.
A classificação é dividida da seguinte forma:
Crítico: Esse grau apresenta perda de desempenho e funcionalidade gerando
risco da ocorrência de danos relativos a segurança e saúde das pessoas e do meio
ambiente.
Médio: Grau que apresenta perda parcial de desempenho e funcionalidade
não gerando danos relativos a segurança e saúde as pessoas.
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Mínimo: Risco de causar pequenos prejuízos ao aspecto do edifício e seus
elementos, não comprometendo a funcionalidade.
5)

Definição das prioridades:

É recomendável que as prioridades sejam apresentadas em ordem
decrescente em relação ao grau de risco e intensidade das anomalias e falhas
identificadas.
6)

Recomendações:

As recomendações técnicas das anomalias e falhas encontradas devem ser
apresentadas de forma clara e objetiva ao gestor e proprietário do edifício, deve
apresentar o plano de manutenção e também as recomendações gerais de uso e
operação.
7)

Emissão do laudo:

No laudo da inspeção o profissional responsável deve apresentar os tópicos
essenciais do laudo, sendo:
•

Identificação do solicitante

•

Classificação do objeto da inspeção

•

Localização

•

Data da Diligência

•

Descrição Técnica do objetivo

•

Tipologia e Padrão Construtivo

•

Utilização e Ocupação

•

Idade da edificação

•

Nível utilizado

•

Documentação solicitada, documentação entregue e documentação

analisada
•

Descrição do Critério e Método da Inspeção Predial

•

Lista de verificação dos elementos construtivos e equipamentos

vistoriados, descrição e localização das respectivas anomalias e falhas constatadas
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•

Classificação e análise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco

•

Indicação de prioridade

•

Avaliação da manutenção e condições de uso da edificação e dos

sistemas construtivos
•

Recomendações técnicas

•

Recomendações gerais e de sustentabilidade

•

Relatório Fotográfico

•

Recomendação do prazo para nova Inspeção Predial

•

Data do laudo

•

Assinatura do(s) profissional (ais) responsável (eis), acompanhado do

nº do CREA ou do CAU e nº do IBAPE
•

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de

Responsabilidade Técnica (RRT)

2.4 Análise dos métodos
Na etapa anterior foram estudados nove métodos no âmbito de avaliação e
inspeção de edifícios.
Os métodos estudados dispõe de formas de avaliação semelhantes, sendo
estabelecido por avaliação visual por profissional capacitado seguindo a etapas
propostas em cada método, porém alguns dos métodos propõem critérios mais
detalhados para aos itens avaliados.
Quando

os

padrões,

critérios

e

processos

não

são

determinados

anteriormente, os resultados esperados podem ser diversos, não sendo possível
obter padronização nos resultados e ficará a critério do conhecimento do avaliador a
apresentação de resultados confiáveis.
A análise dos métodos tem como objetivo verificar os parâmetros propostos
em cada método a fim de estabelecer as principais referências para o
desenvolvimento da proposta de avaliação.
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Building Condition Assesment

(BCA): O método Australiano pode ser

aplicado a vários tipos de construção, sendo flexível sua utilização, apresentando
cinco classificações para caracterização do edifício de acordo com a sua utilização.
As etapas de avaliação propostas no método se enquadram como uma boa
proposta de aplicação pois abrange as principais etapas encontradas nos demais
métodos de avaliação, englobando as etapas de contratações de serviço, montagem
de escopo, implementação, avaliação e reporte final.
Os elementos eleitos pelo método envolvem os principais sistemas da
edificação, mas em sua apresentação não há critérios e base de dados de
importância para cada um deles, ficando a cargo da equipe técnica responsável pela
avaliação a análise estimativa de grau de importância.
A forma de classificação das anomalias identificadas se assemelha com os
demais métodos de avaliação, em itens relacionados a identificação das condições
verificadas e se mostra como uma boa opção de classificação do nível de grau de
anomalia identificada, mas carece de maiores parâmetros para se obter mais
seguridade no grau de classificação adotada.
Mesmo com a concepção inicial do método sendo para programas de
manutenção, o método também pode ser aplicado como forma de avaliação do
estado de conservação de edifícios devido a sua flexibilidade de utilização, porém
para maior assertividade e seguridade nos resultados algumas adaptações de
parâmetros das anomalias devem ser observadas.
Sistema Tobus: Sua proposta é interessante na maneira de se direcionar a
equipe responsável pela avaliação a seguir etapas e padrões do método para que os
resultados sejam sempre padronizados através de um software. Mas em muitos dos
casos essa limitação do banco de dados pode trazer prejuízos ao resultado da
avaliação por limitar o corpo técnico.
Por se tratar de um software antigo em relação aos demais métodos, há falta
de bibliografias detalhadas da aplicação e funcionalidade do método.
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Dessa forma a apresentação do sistema na dissertação contribui para
apresentação de diferentes formas de avaliação, mas não será utilizada como
bibliografia para determinação dos parâmetros e diretrizes propostas neste trabalho.
MAEC - Método de avaliação do estado de conservação de edifícios: O
método de avaliação português é apresentado como tipo multicritérios a fim de
verificar as possíveis anomalias e necessidades de reparos na edificação.
As etapas que o método propõe proporciona ao corpo técnico clareza para
planejamento dos serviços, delimitando a atuação da equipe em cada etapa.
O método divide em 37 partes do edifício a serem avaliadas. A abordagem e
escolha dos 37 elementos se mostram coerentes para a finalidade que o método se
propõem a analisar.
O critério de classificação das anomalias identificadas é dividido em cinco
níveis e o programa apresenta também os parâmetros que se enquadram em cada
item observado para maior precisão na classificação pelo corpo técnico, mas não
indica parâmetros para classificação da extensão da anomalia apresentando
imprecisão em relação a extensão dos problemas por elemento.
Em seu resultado o método se propõe a obter um índice de reabilitação e um
percentual final que implica no valor da renda.
Este método se limita a edificações com finalidades habitacionais e em linhas
gerais atinge de forma clara e objetiva os resultados a que se propõe no contexto de
avaliação das condições dos edifícios.
MANR - Método de avaliação das necessidades de reabilitação de
edifícios: A proposta dessa metodologia de avaliar o edifício em sua totalidade
enquadra os principais parâmetros de avaliação estudados nos demais métodos
apresentados.
A metodologia apresenta as etapas de avaliação, divide os elementos da
edificação e os elementos que estão inseridos no entorno da edificação, apresenta
também uma ponderação por elemento com o grau de importância de cada um
deles.
Além de apresentar os parâmetros para classificação dos níveis de anomalia
e apresentar o que em cada nível deve ser considerado a metodologia apresenta
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níveis de extensão das anomalias por elemento podendo assim o corpo técnico
analisar não só o grau da anomalia mas também a dimensão do problema em sua
totalidade, se destacando dos demais métodos que não possuem esse parâmetro.
Após as análises é possível determinar um nível de reabilitação para o edifício
considerando os critérios apresentados e as ponderações de cada elemento.
Dentre os demais métodos o MANR abrange de forma completa as etapas de
avaliação trazendo critérios e parâmetros importantes para se chegar no resultado
esperado.
NEN 2767 – Norma Holandesa de avaliação de edifícios: A Norma
Holandesa caracteriza todas as etapas do processo de inspeção visual como forma
de direcionar a equipe envolvida na inspeção para que seja avaliado o edifício em
sua totalidade abrangendo todos os campos expostos pela Norma.
A Norma estabelece um total de 52 elementos a serem avaliados na
edificação proporcionando um grau de detalhamento elevado pela quantidade de
divisão de sistemas apresentados.
Entre os critérios de avaliação também apresenta um elevado grau de
análise. A Norma apresenta classificação para as anomalias identificadas, a
extensão e a intensidade, cabendo ao corpo técnico classificar de acordo com esses
critérios.
As ponderações apresentadas são utilizadas para se chegar no resultado do
índice de conservação do edifício, possibilitando assim com esse resultado uma
análise geral da edificação e possíveis comparações de resultados.
ASTM E 2018 – Standard Guide of Property Condition Assesment
Process: O guia revisado em 2018 apresenta boas práticas para o processo de
inspeção, além de indicar quais são as etapas necessárias para realização do
processo.
Foi identificado que o guia apresenta os elementos que devem ser
inspecionados, mas não foi identificado no guia parâmetros a serem seguidos para
cumprimento das etapas expostas, como classificação das anomalias, extensão,
intensidade, entre outros parâmetros. Dessa forma o guia carece de padrões
determinantes para classificação das etapas e avaliação dos resultados.
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Um diferencial observado é que em suas etapas o guia permite ao profissional
que está responsável pela inspeção apresentar uma estimativa de custos referente
aos serviços de reparos a serem realizados mas também não proporciona

ao

profissional parâmetros para apoio na estimativa.
ITE – Inspección Técnica de edifícios: Na Espanha a obrigatoriedade dessa
inspeção permite uma maior segurança dos edifícios habitacionais além de
promover uma melhoria das condições do edifício em relação a seu aspecto dentro
do contexto urbano.
O método estabelece as etapas detalhadas do processo, sendo iniciado pela
necessidade do cliente, a contratação dos serviços e escolha do corpo técnico.
Dessa forma a ITE é apresentada de uma forma mais processual das etapas
que devem ser cumpridas na inspeção, do que um guia que estabelece critérios para
classificação das condições dos elementos, pois as únicas referências apresentadas
são quanto a classificação para as anomalias e classificação do edifício.
Os demais itens observados devem ser apontados pelo corpo técnico
responsável pela avaliação ficando a cargo de sua expertise para uma correta
avaliação das demais interferências que estão contidas nas anomalias e problemas
identificados.
ABNT NBR 16747:2020 – Inspeção Predial: A Norma Brasileira define de
forma clara quais são os objetivos e itens que devem ser avaliados na edificação,
sendo: Itens de segurança, Habitabilidade e sustentabilidade. A partir desse
princípio deve ser realizada a inspeção.
As etapas são definidas abrangendo itens relacionados desde a parte
documental até a inspeção visual em campo.
Um pouco diferente dos métodos apresentados, a Norma Brasileira classifica
as anomalias da inspeção quanto a perdas de desempenho relacionadas a origem
da anomalia, perdas de desempenho relacionados a utilização ou caso não seja
possível a identificação a norma indica a realização de testes.
Esses critérios se destacam como diferencial em relação aos demais métodos
estudados, porém não apresenta parâmetros precisos quanto a real condição
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avaliada do elemento, seu real impacto no edifício e sua extensão em relação ao
todo.
IBAPE – Norma de Inspeção Predial Nacional: A Norma se inicia
detalhando o processo e as etapas de que abrangem a inspeção e o tipo e
quantidade de profissionais necessários para cada grau de inspeção.
Diferente dos outros métodos estudados a Norma apresenta níveis de
inspeção, onde estabelece os critérios para cada tipo de inspeção de acordo com o
nível de construção a ser avaliado.
Outro ponto bem detalhado é a avaliação da parte documental, onde é listado
os documentos que devem ser buscados antes da inspeção. A quantidade de
informações da parte documental não foi encontrado em nenhum dos outros
métodos, porém foi observado que muitos dos documentos solicitados não possuem
relação com a inspeção em si e análise das condições do edifício em nível de
reabilitação.
Segundo a Norma as anomalias devem ser classificadas quanto a origem,
tipo de falha e classificação do grau de risco, se diferenciando também dos demais
métodos analisados, que não apresenta esse tipo de parâmetros de avaliação.

2.4.1 Comparativo dos métodos
Conforme verificado anteriormente na análise crítica de cada bibliografia
abordada, cada método se propõe e apresenta forma de avaliações semelhantes,
porém cada um possui suas características para se obter o resultado da avaliação.
VILHENA (2011) em sua tese apresenta uma análise comparativa entre
alguns métodos de avaliação. Com base nesse estudo porém com critérios
diferentes de comparação, pode-se fazer uma análise comparativa dentre os nove
métodos, a fim de verificar com mais clareza quais os pontos abordados e
parâmetros apresentados em cada método.
Itens avaliados:
A)

Objetivos: Qual é o objetivo final de cada método;

74

B)

Escopo: Onde é o campo de atuação da inspeção ou avaliação de

cada método;
C)

Informações documentais: Se o método se propõe a avaliar

informações documentais;
D)

Elementos: Se o método se propõe a dividir para análise separada os

elementos da edificação;
E)

Importância do elemento: Se o método apresentar um grau de

importância para cada elemento a ser avaliado;
F)

Exigências funcionais: Se o método apresenta quais são as exigências

funcionais da avaliação ou a exigência para cada elemento;
G)

Grau de anomalias: Se o método apresenta grau de classificação para

as anomalias identificadas;
H)

Classificação da anomalias quanto a sua origem: Se o método

apresenta classificação quanto a origem para as anomalias identificadas
I)

Extensão das anomalias: Se o método apresenta grau de extensão

para as anomalias identificadas;
J)

Complexidade de intervenção: Se o método apresenta grau de

complexidade de intervenção para reabilitação das anomalias identificadas.
A seguir serão apresentados os quadros 8 e 9 com a análise comparativa dos
métodos.
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Quadro 8: Análise comparativa dos métodos - BCA, TOBUS, MAEC e MANR

Building Condition
Assessment (BCA)

Objetivos

Sistema Tobus

MAEC – Método de
avaliação do estado
de conservação

MANR - Método de
avaliação de
necessidades de
reabilitação de
edifícios

Diretrizes para
Avaliar o estado do
Apresentar uma
implementação de
Determinar o estado de edificio através de uma
ferramenta de avaliação
manutenções e
conservação de edificios
metodologia para
e diagnostico predial
avaliações do estado de
e infraestrutura básica
verificar o nivel de
para obras de retrofit
conservação de edifícios
reabilitação necessario

Escopo

Edificios habitacionais e
não habitacionais

Edificios comerciais e
escritórios de trabalho

Informações
documentais

Sim

Não

Não

Não

Elementos

12 Elementos

Sim

37 Elementos

37 Elementos

Importância do
elemento

Não

Não

Sim

Sim

Exigências
funcionais

Não

Não

Não

Sim

Grau de
anomalias

Sim

Sim

Sim

Sim

Classificação das
anomalias quanto
a origem

Não

Não

Não

Não

Extensão das
anomalias

Não

Não

Não

Sim

Complexidade de
intervenção

Sim

Sim

Não

Sim

Edificios habitacionais e Edificios habitacionais e
não habitacionais
não habitacionais

Fonte: O autor
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Quadro 9: Análise comparativa dos métodos - NEN 2767, ASTM E2018 08, ITE, ABNT NBR
16747:2020 e NORMA DE INSPEÇÃO PREDIAL DO IBAPE

ASTM E2018 08 NEN 2767 – Norma Standard Guide for Property
ITE – Inspección
ABNT NBR 16747:2020
Holandesa de
Condition Assessments:
Técnica de Edifícios
- Inspeção predial
avaliação de edifícios Baseline Property Condition

Norma técnica de
inspeção predial IBAPE 2012

Assessment Process

Objetivos

Escopo

Normalizar a inspeção
Normalizar o processo
Visa a normalização do de edificios para manter
de avaliação do estado
processo de avaliação
as condições de
de conservação de
de imóveis nos EUA
funcionalidades dos
edificios
elementos da edificação

Normalizar e definir uma Normalizar e definir uma
metodologia para o
metodologia para o
constatar o estado de
constatar o estado de
conservação e
conservação e
funcionamento do
funcionamento do
edifício
edifício

Edificios habitacionais e
Edificios habitacionais e Edificios habitacionais e
Edificios habitacionais e Edificios habitacionais e
não habitacionais com
não habitacionais
não habitacionais
não habitacionais
não habitacionais
mais de 20 anos

Informações
documentais

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Elementos

52 Elementos

Sim

Sim

Não

Não

Importância do
elemento

Não

Não

Não

Não

Não

Exigências
funcionais

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Grau de
anomalias

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Classificação das
anomalias quanto
a origem

Não

Não

Não

Sim

Sim

Extensão das
anomalias

Sim

Não

Não

Não

Não

Complexidade de
intervenção

Sim

Não

Não

Sim (Apresenta esse
item como prioridades)

Não

Fonte: O autor
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3 DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES E
NECESSIDADES DE REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS COMERCIAIS
No capítulo anterior foram estudados os principais métodos conhecidos na
literatura sobre o tema de avaliação e inspeção de edifícios aplicados a reabilitação
e essa bibliografia servirá como base para estabelecer os parâmetros aplicáveis ao
tema. Cada método estudado apresentou sua particularidade e seu objetivo,
apresentando um processo e critérios para se chegar nos resultados pertinentes a
cada linha de atuação.
Na maioria dos casos, quando o proprietário ou o administrador do edifício
identifica alguma anomalia em algum elemento da construção é comum que o
primeiro passo seja consultar um profissional ou empreiteiro para atuação da
correção do problema. Nesses casos o próximo passo a ser seguido é a realização
das adequações indicadas pelo profissional ou empreiteiro contratado.
Quando a anomalia é pontual ou de pequena intervenção os serviços são
pouco complexos não existindo uma grande exigência técnica da equipe.
Porém em muitos dos casos, quando uma anomalia é identificada outras
anomalias associadas também podem estar presentes e também em outros
elementos. Quando isso ocorre é necessário que seja realizado uma análise mais
estruturada do edifício, avaliando não só o elemento em questão mas o edifício
como um todo.
Em outros casos, o proprietário identifica a necessidade de uma reabilitação
geral do edifício, para que sejam mantidos ou aprimorados o desempenho dos
sistemas e assim valorizar o empreendimento.
Nesses casos apresentados anteriormente será exigido da empresa ou
profissional contratado a realização de uma obra de reabilitação e para que essa
intervenção ocorra é necessário o conhecimento prévio das condições do edifício e
isso é realizado através de uma avaliação das condições dos elementos do edifício.
Neste capitulo serão apresentados os parâmetros a serem seguidos em cada
etapa da avaliação das condições e necessidades de reabilitação em edifícios
comerciais.
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3.1 Definição das etapas
Para realização da inspeção e avaliação, o processo de definição dos
parâmetros foi dividido em cinco etapas, sendo:
a)

Definição do corpo técnico: Nesta etapa, serão apresentados os

requisitos necessários para os profissionais que vão fazer parte do corpo técnico
responsável pela inspeção no edifício;
b)

Informações documentais: Esta etapa é respectiva a recomendação da

análise dos documentos do edifício pelo corpo técnico responsável pela avaliação e
os documentos necessários são divididos em: parte administrativa, técnica e de
manutenção;
c)

Informações do edifício: Para esta etapa serão apresentados os itens

necessários para a identificação do edifício e dos profissionais que farão parte da
inspeção.
d)

Elementos do edifício: Esta etapa destina-se a apresentar os principais

elementos e sistemas de um edifício comercial bem como sua importância em
relação a edificação em sua totalidade. Após a definição dos principais elementos e
sistemas, apresentar parâmetros para que esses elementos sejam caracterizados
quanto a sua tipologia.
e)

Critérios de avaliação: Como estudado e analisado anteriormente na

revisão bibliográfica alguns critérios podem ser aplicados para classificação dos
elementos e anomalias.
Os parâmetros para esta etapa foram divididos em cinco critérios, sendo:
Exigências funcionais, grau de anomalias, classificação das anomalias quanto a
origem, classificação da extensão e complexidade da intervenção.
O fluxograma 7 demonstra a definição das etapas:
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Fluxograma 7: Definição das etapas

Fonte: O autor

3.2 Definição do corpo técnico
A definição dos profissionais seguem recomendações do LNEC para o MAEC,
da ABNT NBR 16747:2020 e da Norma de Inspeção do IBAPE, sendo:
A)

Definição do Laboratório de Engenharia Civil de Portugal no âmbito do

MAEC: “O MAEC deve ser aplicado por arquiteto ou engenheiro inscrito na
respectiva ordem profissional”
B)

A ABNT NBR 16747:2020 – Inspeção predial define profissional

habilitado para realizar inspeções prediais sendo “Profissional com formação nas
áreas de conhecimento da engenharia ou arquitetura e urbanismo, com registro no
respectivo conselho de classe”, o conselho de classe é definido por CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e CAU – Conselho de arquitetura e
urbanismo.
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Para a realização da avaliação das condições, além do profissional possuir as
licenças nas condições expostas acima se faz necessário também possuir
experiência e conhecimentos técnicos das características dos elementos da
edificação.
Uma condição importante para que o processo seja eficaz atingindo um
resultado que condiz com a realidade da construção que passa por uma avaliação é
o corpo técnico responsável pela inspeção ter experiência e conhecimentos
suficientes para aplicação dos parâmetros que serão apresentados e também para
poder discernir qual é a condição de desempenho dos elementos em uma condição
normal.
Para uma maior precisão nas avaliações conforme exposto pela Norma de
Inspeção Predial do IBAPE o método deve ser aplicado por um corpo técnico com
expertises em diferentes especialidades devido aos diferentes tipos de elementos
que compõe a edificação.
No decorrer do trabalho serão apresentados os elementos macros
característicos de uma construção comercial, que nos traz de referência para
definição dos profissionais que devem compor o corpo técnico:
A)

Profissional que possui expertise

em componentes estruturais da

construção;
B)

Profissional

que

possui

expertise

em

diferentes

componentes

construtivos da construção;
C)

Profissional que possui expertise em instalações prediais

Um dos três profissionais deve ser eleito como responsável geral pela
avaliação. Esse líder terá a função de unir as três divisões de disciplinas e promover
debates entre o corpo técnico para análise geral das condições avaliadas.

3.2.1 Formação dos profissionais
Mesmo que a proposta de avaliação esteja detalhada com um grande volume
de conhecimento e descrevendo todas as etapas e critérios a serem seguidos é
necessário que o conhecimento e o procedimento de aplicação seja repassado aos
técnicos, engenheiros e arquitetos que serão responsáveis pela inspeção.
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Para isso ações de treinamento de profissionais devem ocorrer para que os
mesmos estejam aptos a aplicar o método de inspeção, seguindo as etapas e
critérios além de se obter conhecimento prévio de todas as fichas de inspeção e
como realizar o preenchimento para que os resultados sejam uniformes e coerentes
com o objetivo da avaliação.

3.3 Levantamento das informações documentais
Esta etapa é destinada a busca e análise da documentação da edificação.
O critério de avaliação é classificado em três níveis:
✓

Conforme

X

Não Conforme / Indisponível
Parcial

Esta etapa de análise documental deve ser realizada antes da inspeção na
própria edificação e tem a finalidade de proporcionar ao corpo técnico a análise das
condições de cuidado e manutenção do edifício além de se obter conhecimento da
tipologia, sistemas e elementos que compõe a edificação. Essa analise
proporcionará ao corpo técnico o conhecimento do objeto de intervenção.
Os itens apresentados que devem ser obtidos foram retirados das
necessidades apresentadas na Norma do IBAPE e são apresentados em três
divisões:
1) Documentação técnica
As documentações técnicas se referem aos projetos, memoriais e
informações dos elementos construtivos do edifício e são fundamentais para o
estudo das características técnicas da construção.
Essas documentações técnicas mínimas a serem avaliadas são descritos na
tabela 17.
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Tabela 17: Documentos técnicos

Documentos Técnicos
Memorial descritivo dos sistemas construtivos

(

)

Projeto básico

(

)

Projeto executivo

(

)

Projeto de estruturas

(

)

Projeto de Instalações hidráulicas

(

)

Projeto de Instalações elétricas

(

)

Projeto de Instalações de cabeamento e telefonia

(

)

Projeto de Instalações do Sistema de Proteção Contra Descargas

(

)

Projeto de Instalações de climatização

(

)

Projeto de Combate a incêndio

(

)

Projeto de CFTV e Segurança

(

)

Projeto de Impermeabilização

(

)

Projeto de Revestimentos em geral, incluída fachadas

(

)

Fonte: IBAPE (2012)

2)

Documentação de uso e manutenção

Os documentos de uso e manutenção tem como finalidade apresentar o
histórico de manutenção, uso e possíveis intervenções realizadas nos elementos
além de fornecer um histórico do edifício e seus elementos ao corpo técnico. Com
esses documentos é possível uma avaliação prévia do estado e nível de
conservação em que a construção foi submetida nos anos anteriores.
Essas documentações de uso e manutenção mínimas a serem avaliadas são
descritos na tabela 18.
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Tabela 18: Documentos de uso e manutenção

Documentos de uso e manutenção
Manual de Uso, Operação e Manutenção (Manual do Proprietário e do Síndico);

( )

Relatório de Inspeção Anual de Elevadores (RIA);

( )

Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica - SPDA;

( )

Laudos de Inspeção Predial anteriores;

( )

Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção Geral;

( )

Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas Específicos,
tais como: ar condicionado, motores, antenas, bombas, CFTV, Equipamentos
eletromecânicos e demais componentes.

( )

Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás.

( )

Relatórios de ensaios preditivos, tais como: termografia, vibrações mecânicas, etc. ( )
Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas

( )

Cadastro de equipamentos e máquinas

( )

Fonte: IBAPE (2012)

3.4 Identificação do edifício
Antes do início da inspeção o corpo técnico deve levantar os dados do edifício
para assim obter conhecimento do objeto que será submetido a avaliação, para isso
deve-se realizar a caracterização do edifício, contendo as seguintes informações.
Como referência para definição dos itens de identificação foi utilizado a ITE –
Inspección Técnica de Edifícios:
A)

Identificação do edifício - Deve ser inserido o nome do edifício;

B)

Identificação do proprietário – Deve ser inserido o nome do proprietário

do edifício;
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C)

Endereço do edifício – Deve ser inserido o endereço do edifício,

contendo: Pais, Estado, Cidade, Bairro, Rua/avenida/praça, código de endereço
postal, lote (Se houver);
D)

Ano de construção do edifício – Deve ser inserido o ano em que o

edifício foi construído;
E)

Número de pavimentos – Deve ser inserido o número de pavimentos

que compõe o edifícios, separados em número de pavimentos e número de
subsolos;
F)

Área do edifício – Deve ser inserido a área total do edifício ;

G)

Campo observação – Deve ser inserido alguma observação que o

corpo técnico avalie ser relevante para a avaliação. Exemplo: Caso o edifício já
tenha sido submetido a algum tipo de reabilitação;
H)

Corpo técnico – Deve ser registrado a identificação dos profissionais

responsáveis pela avaliação. No campo do primeiro profissional deve ser indicado o
líder da inspeção. Nos outros campos abaixo devem ser indicados os outros dois
profissionais que compõe o corpo técnico responsável;
I)

Data da realização da inspeção;

J)

Campo para fotografia da edificação.

A apresentação desses itens são demonstrados em forma de ficha no quadro
10.
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Quadro 10: Identificação e informações do edifício
Identificação do edíficio
Nome do edificio:
Identificação do proprietário:
Endereço:
Ano de construção:
Número de pavimentos:
Área do edíficio:

Observações importantes:

Profissional 1 (Responsável Geral)

Registro profissional

Profissional 2

Registro

Profissional 3

Registro

Corpo técnico

Data da avaliação

Foto 1

Foto 2

Fonte: O autor
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3.5 Definição dos elementos da edificação
Para definição e divisão dos principais elementos da edificação e sua
importância em comparação com o edifício em sua totalidade, foram analisadas
cinco obras de construção de edifícios comerciais na Cidade de São Paulo, onde em
conjunto com a análise dos métodos estudados anteriormente trouxeram as
referências para escolha dos elementos.
Foram eleitos um total de 19 elementos funcionais, sendo:
1. Estrutura;
2. Fundações;
3. Elementos de cobertura;
4. Elevadores e equipamentos;
5. Vedações internas;
6. Revestimentos internos;
7. Pintura;
8. Portas e caixilhos;
9. Elementos de fachada;
10. Sistemas de piso;
11. Sistemas de impermeabilização;
12. Louças e metais;
13. Instalações hidráulicas;
14. Instalações elétricas;
15. Sistemas de sprinklers e hidrantes;
16. Sistemas de detecção de incêndio;
17. Sistemas de telecomunicações;
18. Sistemas de segurança e CFTV;
19. Sistemas de climatização;
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Para uma melhor visualização e entendimento, os elementos funcionais foram
divididos em 3 grupos:
Partes comuns: Compreende estrutura, fundações, cobertura e elevadores;
Elementos construtivos: Compreende os elementos construtivos que fazem
parte do edifício, sendo elementos internos e externos;
Instalações prediais: Compreende os elementos relacionados a todas as
instalação do edifício: Hidráulicas, elétricas, sistema de sprinklers e hidrantes,
sistema de detecção de incêndio, telecomunicações, segurança e CFTV e
climatização.
Caso exista algum outro elemento funcional que o corpo técnico entenda ser
relevante para a avaliação, deve ser apontado na ficha de avaliação.
Foi realizado também um levantamento e análise dos custos envolvidos nas
obras analisadas e essa análise permitiu classificar cada elemento com uma
porcentagem de importância em relação ao valor geral da construção.
A escolha das obras analisadas foi realizada de forma aleatória, com
tipologias de edifícios distintas entre si, mas com a mesma característica de
utilização final.
A divisão por componente tem por objetivo relacionar e dividir de acordo com
a sua importância, baseado em uma análise de valores investidos em cada uma das
disciplinas. Essa análise proporcionará também ao corpo técnico parâmetros para
entender e avaliar cada componente separadamente tendo como base o custo
médio envolvido em cada um deles para tomadas de decisão.
Para todos os valores de obras analisadas, que serão apresentados, foram
retirados os custos referente ao BDI, canteiro de obras, taxas, equipes, limpeza final
e qualquer tipo de mobiliário.
A seguir serão apresentados os resultados obtidos dos levantamentos da
construção de cinco edifícios com finalidade comercial que serviram como base para
definição dos elementos juntamente com as suas porcentagens de importância.
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Edifício A: O edifício A se trata de um edifício comercial com área total de
66.637m², dividido em:
•

Quatro níveis de subsolo;

•

Térreo;

•

Vinte níveis de andares tipo;

•

Laje de cobertura.
Quadro 11: Orçamento do Edifício A
Edificio A

Área total:

66.637 m²

Elemento da edificação

Custo do elemento

% do custo de elemento em relação
ao custo total do edifício

Partes comuns

29,6%

1

Estrutura

R$

19.884.235,46

13,7%

2

Fundações

R$

14.515.000,00

10,0%

3

Elementos da cobertura

R$

176.764,54

0,1%

4

Elevadores e equipamentos

R$

8.500.000,00

5,8%

Elementos construtivos

33,6%

5 Vedações Internas

R$

3.771.000,00

2,6%

6 Revestimentos internos

R$

6.797.000,00

4,7%

7 Pintura

R$

3.155.000,00

2,2%

8 Portas e caixilhos internos

R$

2.078.000,00

1,4%

9 Elementos da fachada

R$

25.310.000,00

17,4%

10 Sistemas de piso

R$

5.673.000,00

3,9%

11 Sistemas de impermeabilização

R$

1.583.000,00

1,1%

12 Louças e metais

R$

502.000,00

0,3%

Instalações prediais

36,7%

13 Instalações hidráulicas

R$

7.889.750,00

5,4%

14 Instalações elétricas

R$

21.241.000,00

14,6%

15 Sistemas de sprinklers e hidrantes

R$

1.192.250,00

0,8%

16 Sistemas de detecção de incêndio

R$

518.000,00

0,4%

17 Sistemas de telecomunicações

R$

3.589.300,00

2,5%

18 Sistemas de segurança e CFTV

R$

1.932.700,00

1,3%

19 Sistemas de climatização

R$

17.026.000,00

11,7%

R$

145.334.000,00

100,0%

Total

Fonte: O autor
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Edifício B: O edifício B se trata de um edifício comercial com área total de
60.826m².
•

Três níveis de subsolo;

•

Térreo;

•

Vinte e seis níveis de andares tipo;

•

Laje de cobertura.
Quadro 12: Orçamento do Edifício B
Edificio B

Área total:

60826

Elemento da edificação

Custo do elemento

% do custo de elemento em relação
ao custo total do edifício

Partes comuns

35,1%

1

Estrutura

R$

22.874.000,00

21,8%

2

Fundações

R$

8.365.000,00

8,0%

3

Elementos da cobertura

R$

32.000,00

0,0%

4

Elevadores e equipamentos

R$

5.540.000,00

5,3%

Elementos construtivos

29,7%

5 Vedações Internas

R$

8.218.800,00

7,8%

6 Revestimentos internos

R$

5.479.200,00

5,2%

7 Pintura

R$

2.659.000,00

2,5%

8 Portas e caixilhos internos

R$

3.205.000,00

3,1%

9 Elementos da fachada

R$

5.069.000,00

4,8%

10 Sistemas de piso

R$

4.101.000,00

3,9%

11 Sistemas de impermeabilização

R$

1.292.000,00

1,2%

12 Louças e metais

R$

1.091.790,00

1,0%

Instalações prediais

35,2%

13 Instalações hidráulicas

R$

10.432.660,00

10,0%

14 Instalações elétricas

R$

12.754.000,00

12,2%

15 Sistemas de sprinklers e hidrantes

R$

2.021.600,00

1,9%

16 Sistemas de detecção de incêndio

R$

761.950,00

0,7%

17 Sistemas de telecomunicações

R$

3.113.600,00

3,0%

18 Sistemas de segurança e CFTV

R$

1.334.400,00

1,3%

19 Sistemas de climatização

R$

6.435.000,00

6,1%

R$

104.780.000,00

Total

100,0%

Fonte: O autor
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Edifício C: O edifício C se trata de um edifício comercial com área total de
12.173m²:
•

Quatro níveis de subsolo;

•

Térreo;

•

Onze níveis de andares tipo;

•

Laje de cobertura.
Quadro 13: Orçamento do Edifício C
Edificio C

Área total:

12173

Elemento da edificação

Custo do elemento

% do custo de elemento em relação
ao custo total do edifício

Partes comuns

47,1%

1

Estrutura

R$

5.546.000,00

25,4%

2

Fundações

R$

3.307.000,00

15,1%

3

Elementos da cobertura

R$

110.920,00

0,5%

4

Elevadores e equipamentos

R$

1.337.000,00

6,1%

Elementos construtivos

37,8%

5 Vedações Internas

R$

1.335.600,00

6,1%

6 Revestimentos internos

R$

800.000,00

3,7%

7 Pintura

R$

337.000,00

1,5%

8 Portas e caixilhos internos

R$

631.000,00

2,9%

9 Elementos da fachada

R$

4.153.400,00

19,0%

10 Sistemas de piso

R$

524.000,00

2,4%

11 Sistemas de impermeabilização

R$

244.000,00

1,1%

12 Louças e metais

R$

235.000,00

1,1%

Instalações prediais

15,1%

13 Instalações hidráulicas

R$

494.834,81

2,3%

14 Instalações elétricas

R$

1.293.240,00

5,9%

15 Sistemas de sprinklers e hidrantes

R$

172.432,00

0,8%

16 Sistemas de detecção de incêndio

R$

92.848,00

0,4%

17 Sistemas de telecomunicações

R$

132.640,00

0,6%

18 Sistemas de segurança e CFTV

R$

99.480,00

0,5%

19 Sistemas de climatização

R$

1.027.960,00

4,7%

R$

21.874.354,81

100,0%

Total

Fonte: O autor
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Edifício D: O edifício D se trata de um edifício comercial com área total de
70.211m² :
•

Dois níveis de subsolo;

•

Térreo;

•

Vinte e quatro níveis de andares tipo;

•

Laje técnica;

•

Laje de cobertura.

Quadro 14: Orçamento do Edifício D
Edificio D

Área total:

70211

Elemento da edificação

Custo do elemento

% do custo de elemento em relação
ao custo total do edifício

Partes comuns

41,8%

1

Estrutura

R$

40.252.750,00

29,9%

2

Fundações

R$

10.376.250,00

7,7%

3

Elementos da cobertura

R$

10.000,00

0,0%

4

Elevadores e equipamentos

R$

5.640.000,00

4,2%

Elementos construtivos

28,1%

5 Vedações Internas

R$

4.322.000,00

3,2%

6 Revestimentos internos

R$

8.933.900,00

6,6%

7 Pintura

R$

4.809.700,00

3,6%

8 Portas e caixilhos internos

R$

717.000,00

0,5%

9 Elementos da fachada

R$

8.770.000,00

6,5%

10 Sistemas de piso

R$

7.852.100,00

5,8%

11 Sistemas de impermeabilização

R$

1.511.000,00

1,1%

12 Louças e metais

R$

907.880,00

0,7%

Instalações prediais

30,0%

13 Instalações hidráulicas

R$

10.455.510,00

7,8%

14 Instalações elétricas

R$

17.711.000,00

13,2%

15 Sistemas de sprinklers e hidrantes

R$

1.685.658,00

1,3%

16 Sistemas de detecção de incêndio

R$

432.432,00

0,3%

17 Sistemas de telecomunicações

R$

582.400,00

0,4%

18 Sistemas de segurança e CFTV

R$

393.120,00

0,3%

19 Sistemas de climatização

R$

9.130.000,00

6,8%

R$

134.492.700,00

Total

100,0%

Fonte: O autor
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Edifício E: O edifício E se trata de um edifício comercial com área total de
15.441m²
•

Três níveis de subsolo;

•

Térreo;

•

Doze níveis de andares tipo;

•

Laje técnica;

•

Laje de cobertura.

Quadro 15: Orçamento do Edifício E
Edificio E

Área total:

15441

Elemento da edificação

Custo do elemento

% do custo de elemento em relação
ao custo total do edifício

Partes comuns

38,3%

1

Estrutura

R$

8.253.000,00

20,1%

2

Fundações

R$

3.345.000,00

8,1%

3

Elementos da cobertura

R$

549.250,00

1,3%

4

Elevadores e equipamentos

R$

3.600.000,00

8,8%

Elementos construtivos

36,1%

5 Vedações Internas

R$

905.000,00

2,2%

6 Revestimentos internos

R$

2.648.150,00

6,4%

7 Pintura

R$

359.000,00

0,9%

8 Portas e caixilhos internos

R$

483.000,00

1,2%

9 Elementos da fachada

R$

7.537.600,00

18,3%

10 Sistemas de piso

R$

2.108.000,00

5,1%

11 Sistemas de impermeabilização

R$

517.000,00

1,3%

12 Louças e metais

R$

299.000,00

0,7%

Instalações prediais

25,6%

13 Instalações hidráulicas

R$

1.453.000,00

3,5%

14 Instalações elétricas

R$

3.323.200,00

8,1%

15 Sistemas de sprinklers e hidrantes

R$

751.660,00

1,8%

16 Sistemas de detecção de incêndio

R$

322.140,00

0,8%

17 Sistemas de telecomunicações

R$

830.800,00

2,0%

18 Sistemas de segurança e CFTV

R$

322.140,00

0,8%

19 Sistemas de climatização

R$

3.525.000,00

8,6%

R$

41.131.940,00

100,0%

Total

Fonte: O autor
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No quadro 16 pode-se verificar o resultado da porcentagem de importância de
cada elemento construtivo em relação ao custo geral da obra. É possível e relevante
também extrair a curva ABC dos cinco edifícios avaliados para ser utilizado como
base para avaliação da importância e peso de cada elemento:
Quadro 16: Análise da média do peso de cada elemento em relação ao edifício em sua
totalidade
Elemento

Custo do elemento

Estrutura
Instalações elétricas

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Elementos da fachada
Fundações
Sistemas de climatização
Instalações hidráulicas
Revestimentos internos
Elevadores e equipamentos
Sistemas de piso
Vedações Internas
Pintura
Sistemas de telecomunicações
Portas e caixilhos internos
Sistemas de sprinklers e hidrantes
Sistemas de impermeabilização
Sistemas de segurança e CFTV
Louças e metais
Sistemas de detecção de incendio
Elementos da cobertura

% do elemento em relação
ao custo geral da obra

Acumulado

21,6%
12,6%
11,4%
8,9%
8,3%
6,9%
5,5%
5,5%
4,5%
4,1%
2,5%
1,8%
1,6%
1,3%
1,1%
0,9%
0,7%
0,5%
0,2%

21,6%
34,2%
45,6%
54,5%
62,8%
69,6%
75,2%
80,7%
85,2%
89,3%
91,9%
93,7%
95,3%
96,6%
97,7%
98,7%
99,3%
99,8%
100,0%

19.361.997,09
11.264.488,00
10.168.000,00
7.981.650,00
7.428.792,00
6.145.150,96
4.931.650,00
4.923.400,00
4.051.620,00
3.710.480,00
2.263.940,00
1.649.748,00
1.422.800,00
1.164.720,00
1.029.400,00
816.368,00
607.134,00
425.474,00
175.786,91

Fonte: O autor
Gráfico 4: Curva ABC da média dos custos dos cinco edifícios analisados

Fonte: O autor
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Com esse estudo apresentado, chegou-se a porcentagem de importância de
cada elemento em relação ao edifício em sua totalidade.
Essas porcentagens são apresentadas no quadro 17.
Quadro 17: Principais elementos e sua porcentagem final de importância
Elemento da edificação

% de importância do elemento

Partes comuns

36,2%

1

Estrutura

21,6%

2

Fundações

8,9%

3

Elementos da cobertura

0,2%

4

Elevadores e equipamentos

5,5%

Elementos construtivos
5

Vedações Internas

6

Revestimentos internos

7

Pintura

8

Portas e caixilhos internos

9

Elementos da fachada

31,5%
4,1%
5,5%
2,5%
1,6%
11,4%
4,5%

10 Sistemas de piso

1,1%

11 Sistemas de impermeabilização

0,7%

12 Louças e metais
Instalações prediais

32,3%

13 Instalações hidráulicas

6,9%

14 Instalações elétricas

12,6%

15 Sistemas de sprinklers e hidrantes

1,3%

16 Sistemas de detecção de incêndio

0,5%

17 Sistemas de telecomunicações

1,8%

18 Sistemas de segurança e CFTV

0,9%

19 Sistemas de climatização

8,3%

Fonte: O autor
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A divisão proposta da construção em 19 elementos, divididos em três grandes
grupos:
•

Partes comuns

Esse grupo é composto por quatro elementos, sendo: Estrutura, fundações,
cobertura e elevadores e equipamentos.
O grupo possui a maior porcentagem de importância em relação aos outros
dois grupos, sendo que a estrutura das construções tem o maior peso de
importância dentre todos os outros elementos. Esse fator pode ser observado
também nos critérios apresentados nos métodos estudados no capítulo 2.
Outro fator observado é que nos cinco edifícios avaliados, os elementos de
cobertura possuem uma porcentagem baixa em relação aos demais elementos. Isso
se dá pelo fato de a maioria dos edifícios comerciais a cobertura ser composta por
laje, impermeabilização e revestimentos, e não por elementos e estruturas de
telhado.
•

Elementos construtivos

Esse grupo é composto por oito elementos, sendo:
Vedações internas: Paredes e divisórias internas;
Revestimentos internos: Todos os revestimentos aplicados em paredes e teto,
exceto pintura;
Pintura: Toda a pintura aplicada na construção;
Portas e caixilhos internos: Portas e caixilharia interna;
Elementos de fachada: Componentes relacionados a fachada externa ao
edifício, como vidros, ACM, estruturas auxiliares e etc;
Sistema de pisos: Elementos de piso como contrapisos, sistemas de piso
elevado, revestimentos;
Impermeabilização: Todos os componentes do sistema de impermeabilização
sendo argamassas poliméricas, mantas, pinturas;
Louças e metais: Elementos de louças e metais;
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Para esse grupo, foi identificado variação de porcentagens atribuídas por
elemento. Esse fato pode ser constatado devido à grande variedade de padrão de
acabamentos e arquitetura entre edifícios como, constituição de fachadas, diferentes
tipos revestimentos de pisos e paredes, entre outros.

•

Instalações prediais

Esse grupo é composto por sete elementos, sendo: Instalações hidráulicas,
elétricas, sprinklers e hidrantes, detecção de incêndio, telecomunicações, segurança
e CFTV, sistema de climatização
As instalações prediais em edifícios comerciais possuem uma grande
relevância na edificação, conforme análise realizada foi atribuído uma porcentagem
de 32,3% de importância em relação aos demais itens. Isso ocorre devido à
importância

funcional

das

instalações

na

utilização

dos

usuários

finais,

modernização dos sistemas, facilidades para utilização e atendimento as
necessidades, assim como a segurança geral da edificação.
Apesar das análises realizadas nas cinco edificações, cada construção deve
ser avaliada de acordo com as suas particularidades, cabendo ao corpo técnico
determinar se o padrão apresentado se enquadra na construção que será avaliada
em cada ocasião.

3.6.1 Caracterização dos elementos construtivos
Nesta etapa deve-se realizar a caracterização dos elementos para definição
de suas tipologias construtivas para que o corpo técnico tenha conhecimento da
particularidade e funcionalidade de cada sistema que será avaliado.
A caracterização é definida de acordo com a tipologia ou princípios funcionais
de cada elemento.
Nesse caso será apresentado como forma de tabela e opções de
caracterização por elemento:
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Tabela 19: Caracterização dos elementos do edifício
Partes comuns
Estrutura

Fundações

Cobertura
Estrutura

Concreto armado

( ) Estaca de concreto

( )

Metálica

( ) Estaca de aço

( ) Metálica

( )

Madeira

( ) Estaca de madeira

( ) Madeira

( )

Alvenaria estrutural

( ) Tubulão de concreto

( ) Outro:

( )

Outro:

( ) Strauss

( )

Telhamento

Franki

( ) Ceramica

( )

Broca

( ) Metálica

( )

Estacão

( ) Ficrocimento

( )

Sapata

( ) Outro:

( )

Radier

( )

Outro:

( ) Laje impermeabilizada

Laje de cobertura
( )

Elementos construtivos
Vedações internas

Revestimentos internos

Elementos de fachada

Sistemas de piso

Alvenaria

( ) Argamassado

( ) Pintura

( ) Piso elevado

( )

Drywall

( ) Gesso

( ) Ceramica

( ) Contrapiso de argamassa

( )

Outro:

( ) Ceramica

( ) Madeira

( ) Outro:

( )

Madeira

( ) ACM

( )

Outro:

( ) PVC

( )

Esquadria

( )

Fachada cortina ou pele de
vidro

( )

Outro:

( )

Instalações
Sprinklers
Sistema de tubo molhado
Sistema de tubo seco
Sistema de ação prévia

Detecção de incêndio

Climatização

Sistema de detectores de
( )
fumaça
Sistema de detectores de
( )
chama
Sistema de detectores de
( )
calor

( ) Água gelada

( )

( ) Sistema VRF

( )

( ) Sistema VRV

( )

( ) Sistema de janela

( )

Sistema dilúvio

( ) Outro:

Sistema combinado de tubo
seco e ação prévia

( )

Sistema mini-split

( )

Outro:

( )

Sistema rooftop

( )

Sistema compacto

( )

Sistema de ar condicionado
unitário

( )

Outro:

( )

Fonte: O autor
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3.6 Critérios de avaliação
Os critérios de avaliação tem por objetivo analisar a importância da anomalia
e sua proporção em que a falha influencia no elemento do edifício. (STRAUB, 2009)
Os critérios a serem avaliados tem como referência principal a proposta do
método MANR.
1)

Exigências funcionais;

2)

Grau das anomalias;

3)

Classificação das anomalias quanto a sua origem;

4)

Extensão das anomalias;

5)

Complexidade da intervenção de reabilitação por elemento;

3.6.1 Exigências funcionais
Esse critério baseia-se nas condições técnicas e funcionalidade da edificação
e seus sistemas constatando a sua atual condição e a sua capacidade de atender as
suas funções e desempenho.
Nesta etapa são apresentados as principais anomalias e elementos de cada
sistema a serem observadas no momento da inspeção pelo corpo técnico.
Esses parâmetros podem ser utilizados como referência para embasamento
do corpo técnico para analisar as exigências de cada sistema.
Como referência para exigência dos elementos da edificação foi observado os
requisitos

principais

da

ABNT

NBR

15575-1:

Edificações

habitacionais

-

Desempenho - Parte 1.
1. Exigências de segurança;
2. Exigências de habitabilidade;
3. Exigências de sustentabilidade;
A partir disto foram observados os elementos e os principais fatores de
anomalias a serem observadas na inspeção.
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3.6.2 Guia de exemplos de anomalias por elemento
Os itens de anomalias apontados abaixo nos quadros 18, 19, 20 e 21 são
para auxílio do corpo técnico como fonte das principais exigências e anomalias, não
devendo ser limitadas a elas caso seja identificado alguma outra irregularidade.
Essa etapa deve ser considerada orientativa para o corpo técnico, devendo
esses itens mínimos serem considerados para avaliação em campo.
Quadro 18: Itens mínimos a serem avaliados para as partes comuns do edifício
Instalações hidráulicas

Instalações elétricas

Sprinklers e hidrantes

Detecção de incêndio

Vazamentos

Integridade das caixas de passagem Danos nos chuveiros automáticos

Integridade das
infraestruturas, fixações e
suportação

Deterioração na tubulação

Integridade das infraestruturas,
fixações e suportação

Obstrução dos chuveiros
automáticos

Corrosão ou oxidação de
infraestrutura

Obstrução em tubulação

Corrosão de infraestrutura

Condição de isolamento e
Corrosão ou oxidação nas prumadas
proteção do cabeamento
e ramais do sistema
do sistema

Fixações inadequadas

Falta de elementos do sistema

Pintura da prumada e ramais
prejudicada

Danos nos detectores

Reservatório de água deteriorado

Integridade dos quadros

Vazamentos no sistema

Obstrução dos detectores

Ausência de elementos do
reservatório de água

Corrosão ou oxidação dos quadros

Integridade e
Integridade e funcionalidade da VGA e
funcionalidade da central
demais válvulas
de alarme

Entupimento do sistema

Condição dos Disjuntores e demais
Integridade e funcionalidade dos
elementos quanto ao funcionamento,
manômetros
integridade e sinais de aquecimento

Integridade e
funcionalidade da
repetidora

Grelhas e ralos obstruídos

Condição de isolamento dos
condutores e emendas

Integridade e funcionalidade das
bombas de incêndio

Integridade e
funcionalidade das sirenes

Dificuldade de abertura/fechamento

Sinais de aquecimento excessivo,
rachaduras e ressecamentos dos
condutores

Abrigo de hidrante acessível

Outros

Outros

Ausência de lâmpadas ou danos no
sistema

Integridade do abrigo de hidrante

Improvisos

Ausência de componentes do
sistema de hidrante

Outros

Outros

Fonte: O autor
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Quadro 19: Itens mínimos a serem avaliados para os elementos construtivos do edifício
Vedações internas

Revestimentos
internos

Pintura

Portas e caixilhos
internos

Integridade estrutural

Fissuras

Perda de aderência da
película

Corrosão e oxidação

Fissuras

Trincas

Escamação da película

Falhas na pintura ou
acabamento

Deslocamentos

Deslocamentos

Desgastes e perda de
aparência

Deficiência na abertura e
fechamento

Presença de umidade

Presença de umidade

Sujeiras excessivas que
necessitam de repintura

Falta de componentes do
sistema

Eflorescências

Eflorescências

Umidade

Componentes danificados

Desplacamento e bolhas

Destacamentos

Eflorescências

Vidros ou componentes
com folgas

Aberturas inadequadas

Falhas em rejuntes

Manifestações de
microoganismos

Outros

Outros

Deformação excessiva

Outros

Outros

Elementos de fachada

Sistemas de piso

Impermeabilização

Louças e metais

Corrosão e oxidação

Fissuras

Infiltração

Deterioração dos
elementos

Fissuras e trincas

Trincas

Danos no revestimento
impermeabilizante

Desgastes e perda de
aparência

Falhas na pintura ou
acabamento

Deslocamentos

Perda de aderência da
Deficiência no
película ou destacamento funcionamento

Deficiência na abertura e
fechamento

Presença de umidade

Ausência de
impermeabilização

Falta de componentes do
Eflorescências
sistema

Fissura no revestimento
impermeabilizante

Componentes danificados Destacamentos

Ausência de proteção
mecânica

Vidros ou componentes
com folgas

Falhas em rejuntes

Caimento inadequado

Vedação ou selante com
deficiência

Deformação excessiva

Outros

Infiltração de água

Desnível

Desgastes e perda de
aparência

Falta de componentes do
sistema
Desgastes e perda de
aparência

Outros

Outros

Outros

Fonte: O autor
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Quadro 20:Itens mínimos a serem avaliados para as instalações prediais do edifício
Instalações hidráulicas

Instalações elétricas

Sprinklers e hidrantes

Detecção de incêndio

Vazamentos

Integridade das caixas de passagem Danos nos chuveiros automáticos

Integridade das
infraestruturas, fixações e
suportação

Deterioração na tubulação

Integridade das infraestruturas,
fixações e suportação

Obstrução dos chuveiros
automáticos

Corrosão ou oxidação de
infraestrutura

Obstrução em tubulação

Corrosão ou oxidação de
infraestrutura

Condição de isolamento e
Corrosão ou oxidação nas prumadas
proteção do cabeamento
e ramais do sistema
do sistema

Fixações inadequadas

Falta de elementos do sistema

Pintura da prumada e ramais
prejudicada

Danos nos detectores

Reservatório de água deteriorado

Integridade dos quadros

Vazamentos no sistema

Obstrução dos detectores

Ausência de elementos do
reservatório de água

Corrosão ou oxidação dos quadros

Integridade e
Integridade e funcionalidade da VGA e
funcionalidade da central
demais válvulas
de alarme

Entupimento do sistema

Condição dos Disjuntores e demais
Integridade e funcionalidade dos
elementos quanto ao funcionamento,
manômetros
integridade e sinais de aquecimento

Integridade e
funcionalidade da
repetidora

Grelhas e ralos obstruídos

Condição de isolamento dos
condutores e emendas

Integridade e funcionalidade das
bombas de incêndio

Integridade e
funcionalidade das sirenes

Outros

Sinais de aquecimento excessivo,
rachaduras e ressecamentos dos
condutores

Abrigo de hidrante acessível

Outros

Ausência de lâmpadas ou danos no
sistema

Integridade do abrigo de hidrante

Improvisos

Ausência de componentes do
sistema de hidrante

Outros

Outros

Fonte: O autor
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Quadro 21:Itens mínimos a serem avaliados para as instalações prediais do edifício
Instalações de
telecomunicações

Segurança e CFTV

Climatização

Integridade das infraestruturas,
fixações e suportação

Integridade das infraestruturas,
fixações e suportação

Integridade das redes frigorígenas ou
de água geladas

Corrosão ou oxidação de
infraestrutura

Corrosão ou oxidação de
infraestrutura

Falhas da soldagem do sistema

Integridade do da central de
Integridade do DG e equipamentos de
segurança e CFTV e equipamentos
comunicação
do sistema

Integridade das fixações e
suportação

Integridade das salas de MDF/IDF e
equipamentos

Integridade dos elementos que
compõem o sistema de segurança
Danos nos sistemas de dutos e
como leitores, botoeiras, eletroímãs e grelhas
travamentos

Condição de isolamento e proteção
do cabeamento do sistema

Integridade das catracas

Desgastes e perda de aparência dos
dutos e componentes

Integridade dos elementos que
Danos e falta de clipagem nos cabos
compõem o sistema de CFTV como Corrosão ou oxidação do sistema
e terminais RJ45
as câmeras e demais componentes

Danos nos roteadores

Improvisos

Vazamentos no sistema

Improvisos

Outros

Integridade dos equipamentos
(Evaporadoras, condensadoras,
chiller, splits e etc.)

Caimentos do sistema de drenos
inadequados

Outros

Integridade da central de controle
Improvisos
Perdas ou danos no sistema de
isolamento
Outros

Fonte: O autor
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3.6.3 Definição do grau das anomalias
Este critério deve ser aplicado a cada elemento do edifício como forma de se
obter conhecimento da condição de desempenho e conservação no dia da vistoria.
Como forma comparativa deve ser levado em consideração pelo corpo
técnico o estado atual X estado inicial a qual os elementos foram projetados.
A definição do grau das anomalias tem por objetivo identificar primeiramente
se o elemento possui alguma irregularidade ou não e após esse primeira
identificação analisar e classificar de acordo com os parâmetros apresentados no
quadro 22. Essa classificação proporciona ao corpo técnico uma forma de classificar
os elementos avaliados e posteriormente planejar e identificar as prioridades de
intervenção e se o elemento oferece algum risco funcional ou de segurança.
As anomalias devem ser classificadas em quatro níveis, seguindo orientações
do método MANR, sendo divididas da seguinte forma:
1 – Ausência de anomalias ou muito leves;
2 – Anomalias leves;
3 – Anomalias médias;
4 - Anomalias Graves.
As parâmetros a serem seguidos para classificação das anomalias são
apresentado no quadro 22.
Quadro 22: Parâmetros para classificar o grau das anomalias e seus impactos na
edificação

Ausência de anomalias

Anomalias leves

Anomalias médias

Anomalias graves

Ausência de anomalias ou
anomalias muito leves

Anomalias que prejudicam a
aparência

Anomalias que prejudicam a
aparência

Anomalias que prejudicam a
aparência

Anomalias que prejudicam o
uso e operação

Anomalias que prejudicam o
uso e operação
Anomalias que colocam em
risco a saúde e segurança
dos usuários

Fonte: PEDRO et al (2011)
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3.6.4 Classificação das anomalias quanto a sua origem
Conforme verificado na Norma de inspeção do IBAPE, outro parâmetro
importante para classificação das anomalia é a identificação quanto a sua origem.
Essa classificação proposta pela norma propicia uma importância de se identificar as
possíveis causas das anomalias para o corpo técnico possa atuar diretamente nas
possíveis causas dos problemas, evitando assim a recorrência futura dessas
anomalias.
As anomalias devem ser classificadas quanto a sua origem em quatro níveis,
seguindo orientações da Norma do IBAPE, sendo divididas da seguinte forma:
1 – Anomalia endógena;
2 – Anomalia exógena;
3 – Anomalia natural;
4 – Anomalia funcional.
As parâmetros para classificação das anomalias quanto a sua origem são
apresentados no quadro 23.

Quadro 23: Parâmetros para classificar as anomalias quanto a sua origem
Anomalia Endógena

Originária da própria
edificação (Projeto,
materiais e edificação)

Anomalia exógena

Originária de fatores
externos a edificação,
provocados por
terceiros

Anomalia natural

Anomalia funcional

Originária de fenômenos
da natureza

Originária da
degradação dos
sistemas construtivos
pelo envelhecimento
natural e
consequentemente
término da vida útil.

Fonte: IBAPE (2012)

3.6.5 Definição da extensão da anomalia
Este critério deve ser aplicado a cada elemento do edifício, após ter sido
aplicado os critérios de grau de intensidade e classificação quanto a origem da
anomalia.
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O corpo técnico responsável deve avaliar a extensão aproximada da anomalia
identificada no momento da vistoria, indicando o percentual aproximado da extensão
da anomalia no elemento.
Essa pode ser uma estimativa difícil a ser avaliada, por isso o corpo técnico
deve possuir experiência para ter conhecimento da dimensão dos defeitos
encontrados.
Para auxílio nas obtenções dos resultados a extensão é dividida em quatro
níveis:
1 – Extensão pontual
2 – Extensão média
3 – Extensão profunda
4 – Extensão total
As

parâmetros

para classificação

da extensão das

anomalias são

apresentados no quadro 24.

Quadro 24: Parâmetros para classificar a extensão das anomalias
Pontual

Média

Profunda

Anomalias pontuais que
Anomalias maiores que
Anomalias profundas
afetam a extensão do
afetam a extensão do
afetando grandes partes
elemento funcional em até elemento funcional entre do elemento, sendo sua
25%
26% e 50%
extensão entre 51% e 75%

Total

Anomalias que afetam o
elemento em sua
totalidade ou quase sua
totalidade, sendo sua
extensão entre 75% e
100%

Fonte: Vilhena et al (2011)

Para uma maior precisão na avalição e apoio para tomadas de decisão, além
dos parâmetros de classificação apresentados, o corpo técnico deve estimar a área
em metro quadrado ou metro linear (dependendo do elemento) que foi afetada e que
será necessário uma intervenção de reabilitação.
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Nesse caso com uma estimativa da extensão é possível além de se ter mais
clareza da extensão de intervenção a possibilidade de se estimar por área os custos
embutidos no processo.
3.6.6 Definição da complexidade de intervenção
A complexidade de intervenção tem a finalidade de analisar a intensidade do
tipo de reabilitação que será necessária por elemento construtivo para realização da
reabilitação do desempenho do elemento avaliado.
Esse parâmetro considera dificuldades de execução e extensão da anomalia.
Para classificar a complexidade deve ser levado em consideração os critérios
aplicados anteriormente quanto a grau das anomalias e extensão.
A complexidade é dividida em três níveis conforme critérios apresentados no
quadro 25:
Quadro 25: Parâmetros para classificar a complexidade das intervenções

Fonte: Pedro et al (2011)

3.7 Síntese para aplicação
Nas etapas anteriores foram apresentados os parâmetros a serem utilizados
como referência para avaliação e classificação da avaliação.
No fluxograma 8 é apresentado à sequência de aplicação em campo do que
foi apresentado anteriormente. Cada etapa apresentada no fluxograma 8 é
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acompanhada de uma ficha de inspeção, que é apresentada nos apêndices A, B, C
e D, respectivamente.
Fluxograma 8: Etapas de aplicação

Fonte: O autor

3.8 Avaliação dos resultados
Com a aplicação dos parâmetros apresentados em todas as etapas, é
possível avaliar as condições do edifício e necessidades de intervenção e obter as
seguintes conclusões
•

Forma de aplicação da identificação do edifício;

•

Forma para aplicação da caracterização dos elementos do edifício;

•

Avaliação documental;

•

Avalição por elemento;

•

Identificação do local avaliado;

•

Aplicação do conceito de grau de anomalia;

•

Aplicação do conceito de origem da anomalia;

•

Aplicação do conceito de extensão da anomalia;
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•

Aplicação do conceito de complexidade da anomalia;

Com a aplicação desses conceitos e com base nos resultados obtidos através
das fichas de avalição possibilitar ao corpo técnico condições para tomada de
decisão relacionadas a reabilitação.
Após os resultados obtidos pode-se analisar os fatores determinantes para o
resultado final da reabilitação
Alguns cenários podem ser criados a partir do levantamento realizado
comparando com as necessidades e resultados esperados da reabilitação:
•

Avaliação possibilidade da reabilitação dos elementos;

•

Análise da possibilidade dos elementos e componentes existentes na

edificação atender a nova necessidade de utilização;
•

Avaliação das novas condições arquitetônicas esperadas X as

condições disponíveis da construção;
•

Avaliação financeira das necessidades de reabilitação.
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4 ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES E NECESSIDADES DE
REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS

A revisão bibliográfica realizada permitiu fundamentar as etapas e parâmetros
que foram desenvolvidos no capitulo 3, para se chegar a uma base sólida de
procedimentos a serem seguidos para a avaliação. As etapas desenvolvidas e
parâmetros apresentados devem permitir na prática que a realidade da construção
seja transmitida de forma clara e objetiva a todos que tiverem acesso aos relatórios.
Neste capitulo é apresentado um estudo de caso real, em uma construção,
com o objetivo de aplicar todas as etapas estabelecidas no capitulo 3.
É realizado a apresentação do estudo de caso, seguido da indicação dos
profissionais envolvidos na investigação. Após isso, inicia-se o processo de
preenchimento das fichas de inspeção, seguindo as etapas apresentadas no
capítulo anterior, sendo: Identificação do edifício, caracterização dos elementos,
avaliação documental, avaliação dos elementos. O fluxograma 9 exibe as etapas a
serem seguidas.
Fluxograma 9: Etapas do estudo de caso

Fonte: O autor
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4.1

Apresentação do estudo de caso

Figura 2: Mapa da indicação do local da construção

Fonte: Google Maps

Com o conhecimento da localização precisa do empreendimento, pode-se
identificar alguns fatores que podem trazer efeitos a vida útil da construção.
111

De acordo com a ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto, a
agressividade do meio ambiente está relacionada às ações físicas e químicas que
atuam sobre as estruturas e esse fator tem relação direta a vida útil da estrutura.
Desse modo se faz necessário a identificação do meio em que a construção
está envolvida.
Pode-se identificar que a localidade se trata de meio urbano, longe de áreas
industriais, marinhas e de marés. Sendo assim, nota-se que a construção está
submetida a um risco pequeno de deterioração da estrutura pois a classe de
agressividade é moderada.
Outro ponto importante a ser observado é verificar a condição de vento ao
qual a construção foi exposta ao longo dos anos. Para isso, a localização da
construção foi inserida no mapa de isopletas apresentado na figura 3 para identificar
a condição de vento da região onde a construção está inserida.
Figura 3: Isopletas de velocidade básica Vo (m/s)

Fonte: ABNT NBR 6123:2013
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Para complementar a caracterização do local em que se situa a construção foi
analisado como é a incidência solar no empreendimento. Segundo o Centro de
referência para as energias solar e eólica Sérgio de S. Brito essa área recebe 5,12
kWh/m2.dia de irradiação solar. Na figura 4 é apresentado uma imagem indicativa
para referenciar a posição das edificações
Figura 4: Imagem de apoio para indicação de incidência solar no período

Fonte: Google Maps

Na figura 5 é apresentada uma foto aérea da construção com a demarcação
em azul indicando o objeto de estudo, juntamente com a numeração indicativa.
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Figura 5: Foto aérea

Fonte: O autor

Na figura 6 é apresentado uma planta das edificações, onde os trechos
indicados em azul caracterizam a construção dos mezaninos. Essa planta servirá
como base para apoio da avaliação dos elementos.
Figura 6: Planta baixa

Fonte: O autor
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O terreno possui níveis diferentes em sua área. Essas diferenças de níveis
podem ser identificadas na figura 7.

Figura 7: Planta das edificações indicando o nível do terreno

Fonte: O autor
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Nos quadros 26, 27 e 28 são apresentadas as características geométricas da
construção, sendo: As áreas, o pé direito e também as medidas de largura e
comprimento, respectivamente.
Quadro 26: Quadro de área

Fonte: O autor
Quadro 27: Altura

Fonte: O autor
Quadro 28: Comprimento e largura

Fonte: O autor
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4.2 Formação do corpo técnico
Antes do momento da aplicação da inspeção foram realizados ações de
treinamento com os profissionais que devem compor a corpo técnico.
Escopo do treinamento:
•

Apresentação das etapas da inspeção;

•

Conceitos relacionados a informações documentais;

•

Conceitos relacionados a identificação do edifício;

•

Conceitos

relacionados

aos

elementos

da

construção

e

sua

porcentagem de importância;
•

Conceitos relacionados a caracterização dos elementos;

•

Conceitos relacionados as exigências funcionais;

•

Conceitos relacionados a classificação das anomalias;

•

Preenchimento das fichas de inspeção para apresentação dos

resultados;
Profissionais qualificados para aplicação do procedimento:
➢

Fabricio Camargo – Engenheiro civil

➢

Guilherme Fernandes Bezerra – Engenheiro civil

➢

Elizir Pedroso Junior– Engenheiro eletricista
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4.3 Identificação do edifício

Fonte: O autor
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4.4 Caracterização dos elementos da edificação
Caracterização dos elementos
Partes comuns
Estrutura

Fundações

Cobertura

Concreto armado

(X) Estaca de concreto

(

)

Estrutura

Metálica

(

) Estaca de aço

(

) Metálica

(X )

Madeira

(

) Estaca de madeira

(

) Madeira

(

)

Alvenaria estrutural

(X) Tubulão de concreto

(

) Outro:

(

)

Outro:

(

) Strauss

(

)

Não identificado

(

) Franki

(

) Cerâmica

(

)

Broca

(

) Metálica

(X )

Estacão

(

) Ficrocimento

(

)

Sapata

(

) Outro:

(

)

Radier

(

)

Outro:

(

) Laje impermeabilizada

(

)

Não identificado

(X) Não identificado

(

)

Telhamento

Laje de cobertura

Elementos construtivos
Vedações internas

Revestimentos internos

Elementos de fachada

Sistemas de piso

Alvenaria

(X) Argamassado

(X) Alvenaria

(X) Piso elevado

(

)

Drywall

(

) Gesso

(

) Cerâmica

(X) Contrapiso de argamassa

(

)

Outro:

(

) Cerâmica

(

) Madeira

(

(X)

Não identificado

(

) Madeira

(

) Pintura

(X) Não identificado

) Outro: Laje de concreto

Pintura

(X) ACM

(

)

Outro:

(

(

)

Não identificado

) PVC
Esquadria

(X )

Fachada cortina ou pele de
vidro

(

)

Outro:

(

)

Não identificado

(

)

(

)

Instalações
Sprinklers

Detecção de incêndio

Sistema de tubo molhado

(

Sistema de tubo seco

(

Sistema de ação prévia

(

Sistema dilúvio

(

Sistema combinado de tubo
seco e ação prévia

Sistema de detectores de
)
fumaça
Sistema de detectores de
)
chama
Sistema de detectores de
)
calor

Climatização
(

) Água gelada

(

)

(

) Sistema VRF

(

)

(

) Sistema VRV

(

)

) Outro:

(

) Sistema de janela

(

)

(

) Não identificado

(X) Sistema mini-split

(

)

Outro:

(

)

Sistema rooftop

(

)

Não identificado

(X)

Sistema compacto

(

)

Sistema de ar condicionado
unitário

(

)

Outro: Ventilação na cobertura (X)
Não identificado

(

)

Fonte: O autor
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1.

Estrutura:

O sistema é constituído por lajes em concreto armado, pilares em concreto
armado e alvenaria estrutural;
2.

Fundações: Não foi possível caracterizar o tipo de fundação da

edificação. Como será visto na etapa seguinte, os projetos executivos da edificação
não foram encontrados;
3.

Cobertura: A estrutura da cobertura é constituída de estrutura metálica

com telhamento de chapa metálica simples, sendo;

4.

Elevadores e equipamentos: A construção não é equipada com

elevadores ou equipamentos;
5.

Vedações internas: As vedações internas são constituídas de blocos

de concreto que compõe o sistema de alvenaria de vedação;
6.

Revestimentos internos: A edificação possui revestimentos internos

apenas nas áreas de mezaninos, sendo revestimento cerâmico nas paredes de
banheiro e forro de gesso na área de mezanino. O restante se trata de acabamento
em bloco aparente;
7.

Pintura: Pintura comum diretamente sobre parede de alvenaria;

8.

Portas e caixilhos internos: Portas em madeira e caixilhos e

esquadrias de alumínio;
9.

Elementos de fachada: A fachada é constituída diferentes sistemas,

sendo: Alvenaria com pintura, revestimento cerâmico aplicado sobre alvenaria e
esquadrias de alumínio e ferro;
10.

Sistema de piso: O sistema de piso é constituído pela laje de concreto

armado, sem aplicação de contrapiso ou revestimento;
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11.

Sistemas de impermeabilização: Não foi identificado sistema de

impermeabilização na construção;
12.

Louças e metais: Sistema convencional de louças e metais

13.

Instalações hidráulicas: Instalações hidráulicas de água convencional

em PVC com caixas d’água posicionadas no interior das edificações.
Instalações hidráulicas de esgoto: Não foi possível identificar a constituição
dos materiais que compõe o sistema;
Instalações hidráulicas de águas pluviais: Sistema convencional com as
calhas de captação metálicas e as descidas em PVC;
14.

Instalações elétricas: A entrada de energia do empreendimento se dá

pela edificação 1 e se trata de um sistema convencional com eletrodutos aparentes.
15.

Sistema de sprinklers e hidrantes: A construção não é equipada com

sistema de sprinklers.
A construção possui sistema de hidrante, com um reservatório de água
posicionado na edificação 3 com sistema de bombeamento. A tubulação do sistema
é aparente em aço carbono;
16.

Sistemas de detecção de incêndio: A construção não é equipada

com o sistema de detecção de incêndio;
17.

Sistema de telecomunicação: A construção possui capacidade de

receber sistemas de telecomunicações pela edificação 1, mas não foram
identificadas instalações especificas referente ao sistema de telecomunicação;
18.

Sistema de segurança e CFTV: Não foram identificados sistemas

referente a segurança e CFTV.
19.

Sistema de climatização: O sistema de climatização é atendido por

ventiladores instalados na cobertura do prédio e não possui sistema de refrigeração
ou aquecimentos.
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4.5

Avaliação documental

Nesta etapa foram realizadas buscas de documentos técnicos e documentos
de uso e manutenção que pudessem trazer informações da construção. As buscas
foram realizadas com o proprietário atual, proprietário anterior e junto ao órgão
público, porém por se tratar de uma construção antiga, foi encontrada apenas a
planta baixa de arquitetura da construção, sem detalhamentos.
Abaixo a ficha preenchida com os resultados da busca de documentação,
relembrando os critérios de preenchimento descritos no capitulo 3.4:

✓

Conforme

X

Não conforme / indisponível
Parcial
Documentos Técnicos
Memorial descritivo dos sistemas construtivos

(X)

Projeto básico

(

Projeto executivo

(X)

Projeto de estruturas

(X)

Projeto de Instalações hidráulicas

(X)

Projeto de Instalações elétricas

(X)

Projeto de Instalações de cabeamento e telefonia

(X)

Projeto de Instalações do Sistema de Proteção Contra Descargas

(X)

Projeto de Instalações de climatização

(X)

Projeto de Combate a incêndio

(X)

Projeto de CFTV e Segurança

(X)

Projeto de Impermeabilização

(X)

Projeto de Revestimentos em geral, incluída fachadas

)

(X)

Documentos de uso e manutenção
Manual de Uso, Operação e Manutenção (Manual do Proprietário e do Síndico);

(X)

Relatório de Inspeção Anual de Elevadores (RIA);

(X)

Atestado do Sistema de Proteção a Descarga Atmosférica - SPDA;

(X)

Laudos de Inspeção Predial anteriores;

(X)

Relatório do acompanhamento de rotina da Manutenção Geral;

(X)

Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas Específicos, tais como: ar
condicionado, motores, antenas, bombas, CFTV, Equipamentos eletromecânicos e demais

(X)

Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gás.

(X)

Relatórios de ensaios preditivos, tais como: termografia, vibrações mecânicas, etc.

(X)

Relatórios dos Acompanhamentos das Manutenções dos Sistemas

(X)

Cadastro de equipamentos e máquinas

(X)

Fonte: O autor
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4.6

Inspeção dos elementos

Nesta etapa, serão inspecionados os elementos construtivos da construção
tendo em vista as exigências refere a segurança, habitabilidade e sustentabilidade.
Para isso serão utilizados os critérios apresentados no capitulo 3.7:
•

Grau das anomalias;

•

Classificação das anomalias quanto a sua origem;

•

Extensão das anomalias;

•

Complexidade da intervenção de reabilitação por elemento;

•

Tipo de anomalia identificada.

Serão apresentadas as fichas de avaliação apenas dos elementos que forem
identificados anomalias durante a inspeção.
Para apoio da identificação dos elementos que serão apresentados nas fichas
de avaliação, será utilizado uma planta básica para locação das áreas relatadas.
Esse modelo de planta é apresentado na figura 8:
Figura 8: Planta baixa

Fonte: O autor
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Estrutura
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Na figura 9 é indicado a região das anomalias nas estruturas apresentado nas
fichas de avaliação anteriores.
Figura 9: Indicação em planta das anomalias identificadas na estrutura

Fonte: O autor
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Elementos de cobertura
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Na figura 10 é indicado a região das anomalias nas estruturas da cobertura e
nas telhas, conforme apresentado nas fichas de avaliação anteriores.
Figura 10: Indicação em planta das anomalias identificadas na cobertura

Fonte: O autor
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Vedações internas
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Na figura 11 é indicado a região das anomalias nas vedações internas,
conforme apresentado na ficha de avaliação anterior.
Figura 11: Indicação em planta das anomalias identificadas nas paredes de alvenaria

Fonte: O autor
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Revestimentos internos
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Na figura 12 é indicado a região das anomalias identificadas nos
revestimentos internos, conforme apresentados na ficha de avaliação anterior.
Figura 12: Indicação em planta das anomalias identificadas nos revestimentos internos

Fonte: O autor
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Pintura

132

Na figura 13 é indicado a região dos problemas identificados na pintura,
conforme apresentados na ficha de avaliação anterior.
Figura 13: Indicação em planta da extensão dos problemas identificados na pintura

Fonte: O autor
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Portas e caixilhos internos
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Elementos de fachada
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Na figura 14 é indicado a região das anomalias identificadas na fachada,
conforme apresentados na ficha de avaliação anterior.
Figura 14: Indicação em planta da extensão das anomalias identificados na fachada

Fonte: O autor
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Sistema de piso
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Figura 15: Indicação em planta da extensão das anomalias identificados no sistema de piso
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Instalações hidráulicas
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Na figura 16 é indicado os locais das anomalias encontradas nos sistemas
hidráulicos, conforme apresentados na ficha de avaliação anterior.
Figura 16: Indicação em planta do sistema hidráulico com patologias

Fonte: O autor
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Instalações elétricas
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Na figura 17 é indicado os locais das anomalias encontradas no sistema
elétrico, conforme apresentados na ficha de avaliação anterior.
Figura 17: Indicação dos quadros com irregularidades

Fonte: O autor
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Instalações de hidrantes
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Na figura 18 é indicado os locais das anomalias encontradas no sistema de
hidrantes, conforme apresentados na ficha de avaliação anterior.
Figura 18: Indicação da localização de cada elemento do sistema de hidrantes apresentado
na ficha de inspeção

Fonte: O autor
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4.7 Análise dos resultados
De uma forma geral foram identificadas anomalias importantes com grande
impacto na segurança e uso.
Com esses resultados obtidos a equipe pode avaliar as intervenções
necessárias para reabilitar a edificação, assim como também estimar os custos e
cronograma envolvido nas ações.
•

Estrutura: Conforme estudado no capitulo 3, a estrutura possui um

grau de importância de 21,6% no custo geral da construção em relação a sua
totalidade. Sendo assim, é considerado o elemento de maior importância da
edificação. Esse grau de importância deve ser levado em consideração para análise
das equipes para uma futura proposta de reabilitação e os fatores envolvidos.
Na estrutura foi identificado fissura em uma viga causada pelo excesso de
carga, sendo considerado uma anomalia endógena por estar ligado a falha de
projeto ou erro de execução. Outra anomalia identificada na estrutura é a corrosão
de armadura de pilares que tem sua provável causa a falta de recobrimento
necessário e também pela degradação do elemento devido ao envelhecimento
natural.
Quadro 29: Quadro resumo da avaliação da estrutura

Fonte: O autor

•

Fundações: Não foi possível avaliar as condições das fundações por

ser um elemento enterrado e também não foi possível identificar o tipo de fundação.
Nessa avaliação não foram identificados anomalias que possam ser
provenientes desse elemento, entretanto caso seja necessário um maior
conhecimento desta parte da edificação será necessário uma avaliação por outros
métodos e ensaios específicos.
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•

Elementos de cobertura: Devido a característica dessa construção, os

elementos de cobertura representam um parcela importante na edificação. Como
característica principal pode-se observar a tipologia horizontal da construção e as
características dos elementos da cobertura. Devido a essa característica da
construção, esse elemento possui um grau de importância elevado em relação aos
parâmetros padrão apresentados anteriormente.
Na cobertura foram identificadas patologias de corrosão de estrutura,
deformações e aberturas nas telhas, com diferentes graus, origens, extensão e
complexidade de intervenção, podendo ser verificado o resumo no quadro 30.
Essas anomalias identificadas foram classificadas como funcional devido ao
envelhecimento natural dos elementos e natural por muitas das deformações
identificadas ter a sua provável origem de elementos da natureza como por exemplo
chuvas e ventos.
Essas anomalias influenciam diretamente segurança dos usuários, além de
trazer impactos diretos aos demais elementos da construção, dessa forma a
intervenção para reabilitar esse elemento é necessária e deve ser tratada como
prioridade para execução.

Quadro 30: Quadro resumo da avaliação da cobertura

Fonte: O autor

•

Elevadores e equipamentos: A edificação não é equipada com

elevadores ou outro equipamento com essa função.
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•

Vedações internas: Nas vedações internas constituídas por paredes

em alvenaria foram identificados em 3 regiões trincas e fissuras caracterizadas como
endógenas.
Essa anomalia identificada pontualmente nas regiões são de fácil intervenção
e não requer grandes ações para tratamento, mas que devem ser reabilitadas para
que não se evolua e traga riscos à segurança da edificação.
No quadro 31 é apresentado o resumo do que foi identificado para esse
elemento.
Quadro 31: Quadro resumo da avaliação das vedações internas

Fonte: O autor

•

Revestimentos internos: Conforme já verificado na identificação do

edifício, o local era utilizado para finalidade de armazenamento e transportes. Devido
a isso a construção possui pouco revestimento instalado, sendo encontrado apenas
nos mezaninos.
No mezanino da edificação 4 foram identificados danos no revestimento de
forro dessa região em sua totalidade, inviabilizando a utilização desse espaço, essa
anomalia identificada é proveniente de vazamentos de água da cobertura. Dessa
forma, para uma futura ocupação se faz necessário a reabilitação completa desse
elemento.
Como ponto de atenção, essa anomalia é proveniente de problemas de outro
elemento, sendo necessário a sua correção anteriormente para evitar novos
problemas futuros.
No quadro 32 pode ser observado o resumo do que foi identificado nesse
elemento.
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Quadro 32: Quadro resumo da avaliação dos revestimentos internos

Fonte: O autor

•

Pintura: Foi identificado que a pintura geral da edificação está com

uma condição deteriorada, sendo identificado a escamação da película, sujeira e
presença de umidade.
Para reabilitação desta elemento é necessário a intervenção geral na
edificação, mas que antes da execução desse item, devem ser tratados os
problemas de vazamentos da cobertura que é o agente causador de parte das
anomalias encontradas na pintura.
Para os resultados apresentados desse item foi considerado toda a área de
pintura, sendo interior e exterior.
No Quadro 33 pode ser verificado o resumo desse item.

Quadro 33: Quadro resumo da avaliação da pintura

Fonte: O autor

•

Portas e caixilhos internos: Para esse elemento apenas no mezanino

da edificação 2 foi identificado uma porta com anomalia, sendo necessário uma
intervenção simples para correção desse item.
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O resumo deste elemento é apresentado no quadro 34.

Quadro 34: Quadro resumo da avaliação das portas e caixilhos internos

Fonte: O autor

Elementos de fachada: Na fachada foram identificadas patologias de
desgaste, desplacamento de revestimento, eflorescências e também como parte da
fachada nas esquadrias de ferro foram identificados corrosão, problemas no
acabamento e ruina de um dos portões, conforme apresentado na ficha de avaliação
deste elemento.
Dentre as anomalias identificadas na fachada a prioridade de intervenção é o
portão pois está trazendo risco a segurança dos usuários e terceiros, podendo ruir a
qualquer momento. A intervenção para correção desde problema é considerada
média por envolver atividades de demolição antes da nova execução.
O resumo desse elemento com os diferentes graus, origens, extensão e
complexidade de intervenção, pode ser verificado o resumo no quadro 35.

Quadro 35: Quadro resumo da avaliação dos elementos de fachada

Fonte: O autor

149

•

Sistema de piso: O sistema de piso é composto por piso de concreto

armado em toda a extensão da construção.
Essas anomalias foram caracterizadas como endógenas por serem
ocasionadas por falhas no projeto e na execução, causando as trincas, rachaduras e
deformações no piso de concreto.
Quadro 36: Quadro resumo da avaliação do sistema de piso

Fonte: O autor

•

Sistema de impermeabilização: Não foi identificado sistema de

impermeabilização, dessa forma esse elemento não foi avaliado.
•

Louças e metais: Não foram identificadas anomalias nas louças e

metais;
•

Instalações

hidráulicas:

Nas

instalações

hidráulicas

foram

identificados que os reservatórios de água estão deteriorados e com os elementos
de fixação inadequados. A tubulação de água e água pluvial apresenta deterioração
e vazamentos.
No quadro 37 pode-se verificar o resumo desde item com o grau, origem,
extensão e complexidade de intervenção. De acordo com a avaliação realizada o
sistema hidráulico de reservatório, água e água pluvial possui deterioração em toda
a sua totalidade.
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Quadro 37: Quadro resumo da avaliação da instalação hidráulica

Fonte: O autor

•

Instalações Elétricas: A instalação elétrica é um elemento de grande

importância para a edificação, seu grau de influência média no custo geral da
edificação é de cerca de 12,6% relação a sua totalidade.
Na avaliação foi identificado que os quadros elétricos estão em uma condição
precária apresentando falta de integridade, corrosão e ligações irregulares. Essas
anomalias identificadas nos quadros são consideradas graves pois colocam em risco
a segurança dos usuários e devem ser tratadas como prioridade para reabilitação e
adequação do sistema.
No quadro 38 é apresentado o resumo da avaliação com o grau da anomalia,
origem, extensão e complexidade de intervenção.

Quadro 38: Quadro resumo da avaliação da instalação elétrica

Fonte: O autor
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•

Instalações de sprinklers e hidrantes: A edificação é equipada

apenas com o sistema de hidrantes, conforme já apresentado anteriormente.
Na avaliação do sistema de hidrante foi identificado que o sistema de bombas
não está em funcionamento e o sistema não está integro.
A tubulação de hidrante entre as edificações 3 e 4 está irregular com falta de
suportações.
Devido ao sistema de combate de incêndio estar totalmente inoperante e
tendo sua tubulação instalada de forma precária podendo perder sua sustentação a
qualquer momento, essas anomalias foram classificadas como grave. O resumo das
classificações do sistema de hidrante é apresentado no quadro 39.
Quadro 39: Quadro resumo da avaliação do sistema de hidrantes

Fonte: O autor
•

Sistema de detecção de incêndio: A edificação não é equipada com

sistema de detecção de incêndio.
•

Sistema de telecomunicações: A edificação não é equipada com

sistema de telecomunicações.
•

Sistema de segurança e CFTV: A edificação não é equipada com

sistema de segurança e CFTV.
•

Sistema de climatização: A edificação possui apenas um sistema de

ventilação mecânica instalado na cobertura do edifício e não possui nenhuma
instalação de ar condicionado.
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A ventilação mecânica instalada na cobertura está em boas condições de
funcionamento.
Com a análise dos dados da avaliação pode-se verificar o percentual
identificado para cada parâmetro analisado na inspeção.
Total de anomalias identificadas = 17
•

Grau de anomalias:

Anomalias leves = 2
Anomalias médias = 4
Anomalias graves = 11
•

Origem das anomalias:

Anomalias endógenas = 9
Anomalias exógenas = 6
Anomalias natural = 3
Anomalias funcional= 11
•

Extensão das anomalias:

Pontual = 4
Média = 4
Profunda = 1
Total = 8
•

Complexidade de intervenção

Simples = 4
Média = 9
Difícil = 4

A demonstração dos resultados apresentados anteriormente é retratado no
gráfico 5:
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Gráfico 5: Percentual dos resultados de cada anomalia encontrada

Fonte: O autor

A maior parte das anomalias identificadas foram caracterizadas como graves
por se tratar de itens que podem trazer riscos à segurança dos usuários. Essa
condição se dá principalmente pela idade da construção como pode ser observado
no gráfico referente a origem das anomalias em que a maior parte das anomalias
foram caracterizadas como funcionais, seguido por anomalias originadas da própria
execução da construção e projeto, anomalias ocasionados por terceiros e por último
por fenômenos da natureza.
A extensão das anomalias atingem em sua maior parte todo o elemento
construtivo que foi avaliado, esse item aumenta consequentemente a extensão da
reabilitação futura dos elementos.
Apesar das anomalias identificadas atingirem a maior parte dos elementos, o
nível de complexidade de intervenção predominante foi de uma dificuldade média
para tratamento e reabilitação dos elementos.
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Com a avaliação realizada e com o detalhamento dos tipos de anomalias,
extensão e complexidade de intervenção podemos concluir que existe viabilidade
técnica para reabilitação dessa construção, devendo a partir desse momento uma
análise financeira dos investimentos necessários para a realização da intervenção e
também o início do desenvolvimento do projeto com as soluções técnicas a serem
adotadas para realização da reabilitação.
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a tendência do crescimento das obras de reabilitação de edifícios o tema
se torna uma linha de pesquisa importante para os próximos anos no setor da
construção civil. Em toda revisão da bibliografia nacional disponível identificou-se
uma carência de estudos precisos relativos ao assunto. O estudo apresentado nessa
dissertação contribui para desenvolvimento e aperfeiçoamento do tema.
Como linha de pesquisa do segmento de reabilitação de edifícios, a temática
deste trabalhou abordou estudos inerentes a atividade de avaliação das condições
de edifícios e seus elementos para um processo de reabilitação.
Neste trabalho pode ser identificado que a atividade de avaliação das
condições de edifícios e de seus elementos é de extrema importância para um
processo de reabilitação de uma construção. Não é possível realizar uma obra de
reabilitação, sem antes ter conhecimento do objeto de estudo, de suas
características e de seu estado de conservação e condição.
As metodologias e normas estudadas no capitulo 2 foram fundamentais para
elaboração do método de avaliação das condições de edifícios visando sua
reabilitação que este trabalho se propôs a desenvolver.
Essas bibliografias apresentaram estudos desenvolvidos no cenário nacional
e internacional como forma de trazer diferentes conceitos e formas de atuação
referente ao tema, essa variedade de métodos e normas estudadas pode trazer ao
trabalho os conceitos e diferentes formas de avaliação.
Os métodos estudados foram desenvolvidos por pesquisadores da Austrália,
Suíça, Alemanha, França, Holanda, Reino Unido, Grécia, Portugal, Estados Unidos
da América, Espanha e Brasil. A variedade de bibliografias estudadas no capitulo 2
foi fundamental para trazer diferentes conceitos e formas de atuação e trouxe
conhecimento para elaboração da proposta do trabalho de como o tema é abordado
em diferentes locais.
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Figura 19: Mapa da abrangência de pesquisa do tema

Fonte: O autor

Dentre os métodos e normas estudadas destacam-se os métodos
Portugueses MAEC: Método de avaliação do estado de conservação de edifícios e o
MANR: Método de avaliação das necessidades de reabilitação de edifícios por
serem os métodos que apresentaram um metodologia de aplicação prática com
parâmetros consistentes para classificar a edificação e seus elementos visando um
processo de reabilitação. Além dos parâmetros, os métodos indicam como classificar
cada item avaliado.
A proposta de avaliação das condições e necessidades de reabilitação
apresentada foi aplicada em um estudo de caso real e foram observadas as reais
dificuldades e a consistência do método e destacam-se alguns pontos:
Corpo técnico: A experiência dos profissionais é fundamental para que o
resultado da avaliação seja coerente com a realidade da construção e possa trazer
todas as informações para tomadas de decisão do processo, dessa forma apenas o
treinamento prévio que deve ser aplicado aos profissionais envolvidos não é
suficiente caso o técnico não possua experiência anterior no tema e conhecimento
em edifícios e seus elementos.
Outro ponto que deve ser ressaltado é que a multidisciplinaridade do corpo
técnico deve ser atendida, pois o especialista de cada frente de disciplinas é
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capacitado para avaliar possíveis inconformidades e problemas que possam existir
para classificar de forma correta cada item apontado.
Informações documentais: Foi observado que para edifícios antigos com certo
tempo de uso existe uma alta dificuldade em se conseguir informações documentais
e projetos. Essa dificuldade foi identificada na aplicação do estudo de caso realizado
no capitulo 4. Frente a essas dificuldades e dada a importância de se ter
informações da construção, deve ser previamente pensado uma possível
necessidade de levantamentos no local antes da realização da inspeção, como por
exemplo levantamentos topográficos e de scanner no edifício para que essas
informações possam ser transmitidas para uma planta, sendo possível conhecer as
características geométricas da edificação.
Informações do edifício: Dada a dificuldade mencionada na etapa de
informações documentais, essa fase pode ser levantada no local, onde o corpo
técnico pode fazer um reconhecimento dos sistemas e elementos.
Como em muitos dos casos não será possível obter projetos da construção
pelo fato mencionado anteriormente, o corpo técnico deve avaliar em cada caso a
necessidade de um maior aprofundamento em cada elemento construtivo, podendo
ser necessário algumas inspeções com aberturas de elementos e ensaios
específicos para conhecer os sistemas com uma maior precisão.
Outro fator que foi observado com grande importância é o fato de se entender
onde a construção está inserida e poder verificar possíveis impactos climáticos,
topográficos e de agressividades ambientais. Esses fatores podem possuir ligação
direta com as possíveis anomalias da construção.
Elementos do edifício: Cada elemento foi analisado separadamente, porém foi
observado em alguns casos que existem elementos que são prejudicados por
ineficiência de outros elementos e esse fato deve ser observado para que no
momento da resolução da anomalia todos os fatores que impactam no desempenho
do sistema devem ser adequados para resolução em definitivo do problema.
Foi verificado que em muitos casos os sistemas da edificação não vão seguir
a regra e divisão apresentada na proposta, como no estudo de caso do capitulo 4 a
edificação avaliada não era equipada com os sistemas de elevadores e
equipamentos, sistema de sprinklers, sistemas de ar condicionado, sistema de
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detecção de incêndio, sistemas de telecomunicações sistemas de segurança e
CFTV. Nesses casos deve ser avaliado pelo corpo técnico em conjunto com as
equipes envolvidas no processo se é necessário alguma adequação de quais serão
os sistemas principais eleitos para a edificação.
Critérios de avaliação: Os critérios de avaliação se adequaram as
necessidades identificadas no momento da inspeção para transmitir a real condição
de cada elemento.
A maior dificuldade encontrada foi quanto ao levantamento da extensão das
anomalias, devido a dimensão da construção, seus elementos e forma de quantificar
as regiões afetadas. Com isso se reforçou a necessidade de se ter os projetos e
plantas da construção e/ou levantamentos topográficos e scanner previamente.
Para aplicação do método foram alocadas as horas da equipe de avaliação da
seguinte forma:
1. Treinamento dos profissionais: 3 horas;
2. Análise de documentos: 2 horas;
3. Caracterização dos elementos: 3 horas;
4. Inspeção em campo: 8 horas;
5. Discussão dos resultados com o corpo técnico: 3 horas;
6. Formatação do relatório final: 4 horas;
Conclui-se que com as informações levantadas e com a aplicação do estudo
de caso realizado, a proposta se apresentou como uma ferramenta consistente para
se avaliar as condições de edifícios e seus elementos e como um instrumento
importante para se avaliar as necessidades de reabilitação e trazer os parâmetros,
informações e riscos envolvidos para uma tomada de decisão do processo.
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APÊNDICE 4: FICHA DE AVALIAÇÃO POR ELEMENTO

Ficha de avaliação por elemento
Elemento

(Conforme quadro 17)

Local

Indicação do local inspecionado

Grau de anomalia

(Conforme quadro 22)

Origem da anomalia

(Conforme quadro 23)

Extensão da anomalia

(Conforme quadro 24)

Complexidade de intervenção

(Conforme quadro 25)

Tipo de anomalia identificada

(Conforme tabela 18, 19, 20 e 21 ou outra anomalia)

(Estimativa da área atingida)
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Foto 2

Foto 3

Foto 4
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ANEXO 3: ITE – Inspección técnica de edifícios – Ficha modelo de
preenchimento
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