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RESUMO 

As edificações começam a degradar-se logo após o término de sua construção, o que leva à 

necessidade de intervenções físicas, como a manutenção e a reabilitação. A reabilitação de 

edifícios, no Brasil, é uma área de atuação pouco explorada pelo setor da construção civil, e 

tem por objetivo a beneficiação geral de um edifício por meio de intervenções de conservação 

e de desempenho. Justifica-se, além de outros motivos, pelo custo - abaixo de uma construção 

nova - e pelos aspectos de sustentabilidade ambiental e preservação do patrimônio. É de 

fundamental importância a avaliação do estado de conservação de edifícios, para identificar 

anomalias e propor intervenções que contribuam para o aumento da vida útil dos elementos 

funcionais que compõem um edifício. As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

contam com um parque edificado considerável, e uma das dificuldades na gestão do espaço 

físico é estabelecer critérios objetivos de prioridades de intervenção. Este trabalho tem como 

finalidade a concepção de um método de avaliação de necessidades de reabilitação e a 

definição de prioridades de atendimento, denominado REAB-IFES, como instrumento de 

apoio à tomada de decisão dos gestores dos parques edificados de IFES. Metodologicamente, 

optou-se pela adaptação de um método português, elaborado pelo Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC). Teve como campo de aplicação cinco edifícios da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, construídos entre as décadas de 1960 e 1980, 

selecionados entre os que apresentaram o maior número de serviços de manutenção nos 

últimos cinco anos. Os edifícios foram divididos em três partes: estrutura e cobertura, 

elementos internos e externos e instalações. Estabeleceram-se vinte elementos funcionais para 

avaliação das edificações. Avaliaram-se as gravidades das anomalias e as anomalias de 

conservação e de desempenho dos elementos funcionais. As inspeções foram executadas por 

meios visuais; e, para o preenchimento das fichas de avaliação, foi utilizada uma planilha 

eletrônica Excel
®
. Como principais resultados, com base em fórmula de cálculo, chegou-se à 

definição dos índices e níveis de reabilitação de cada edifício, às prioridades das intervenções 

para as anomalias médias e graves de cada um deles e, sobretudo, à definição de prioridades 

dentre os edifícios selecionados. As necessidades de reabilitação dos edifícios apontaram 

“reabilitação média” para todas as edificações. Para o elemento funcional “estrutura e 

cobertura”, as anomalias ficaram com a média de 22,5%. No caso dos “elementos internos e 

externos”, a média ficou em 60,4%, enquanto para as anomalias encontradas na parte das 

“instalações”, a pontuação média foi de 92%. As anomalias mais graves situam-se nas 

instalações elétricas, de combate a incêndio, de gás, hidráulicas e esgoto sanitário. A análise 

dos resultados, obtidos com a aplicação experimental, permitiu obter dados que traduzem com 

rigor as necessidades de reabilitação de um edifício.  

Palavras-chave: Gestão. Reabilitação. Método de avaliação. Edifícios. IFES.  

 



 

 

ABSTRACT 

Any edification starts to deface itself soon after its construction is finalized, which leads to the 

necessity of physical interventions, such as maintenance and rehabilitation. Building’s 

rehabilitation in Brazil is a little explored field by the civil construction sector, having the 

objective of general improvement of a building through conservation and performance 

intervention. It is justified, among other reasons, by its low cost in comparison to a new 

construction and the aspects of environmental sustainability and patrimony preservation. It is 

of fundamental importance the conservation state evaluation to identify anomalies and 

propose interventions that contribute to raise of the life cycle of the functional elements of the 

building. The Federal Institutions of Higher Education (Instituições Federais de Ensino 

Superior – IFES) have a considerable construction park and one of its physical space 

management difficulties is the establishment of an objective priority criteria. The finality of 

this work is the development of an evaluation method to determinate the rehabilitation needs 

and define the its priorities as a support tool to the IFES construction park managers on 

decision taking, named REAB-IFES. Methodologically, it was taken the option for the 

adaptation of a Portuguese method elaborated by the Civil Engineering National Lab 

(Laboratório Nacional de Engenharia Civil – LNEC). The application field was five buildings 

of Goiás Federal University (Universidade Federal de Goiás – UFG), in the city of Goiânia, 

built between 1960 and 1980 and selected between those which present the most number of  

maintenance services in the last five years. These buildings were divided in three parts: 

structure and cover, internal and external elements and facilities. Twenty functional elements 

were established for the building’s evaluation. The gravity of the anomalies, the conservation 

anomalies and the functional elements performance were evaluated. The inspection was 

executed visually and the filling of evaluation records was done through a Excel
®
 spread 

sheet. As the main results, from the formula, there are the definition of rehabilitation levels of 

each building, the priority of intervention for medium and severe anomalies of each building 

and the priority between the selected buildings. The rehabilitation needs of those pointed to 

“medium rehabilitation” for all buildings. For the functional element structure and cover, the 

anomalies had an average of 22,5%. As for the internal and external elements, the average 

was 60,4%, while the anomalies found in the facilities functional element had an average of 

92%. The bigger anomalies are found in the electrical facilities, fire combat, gas, hydraulic 

and sewers. The results´s analyses, obtained through experiment, allowed the recovering of 

data that rigorously show the building´s rehabilitation needs. 

Key words: Management. Rehabilitation. Evaluation Method. Building. IFES. 
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CAPÍTULO 1                                                             

INTRODUÇÃO 

As Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), no Brasil, possuem um número elevado 

de edifícios com idade avançada, que requerem intervenções e, simultaneamente, convivem 

com um aumento expressivo de investimentos em construções novas. A reabilitação de 

edifícios é uma necessidade premente para a evolução da gestão dos parques edificados dessas 

instituições. No entanto, considera-se fundamental desenvolver metodologias de diagnóstico 

do estado de conservação desses edifícios, a fim de detectar carências, definir prioridades de 

intervenção e avaliar sua viabilidade, além de atender as necessidades de seus usuários. 

Este capítulo contextualiza e justifica o tema “reabilitação de edifícios”, indica os objetivos 

do trabalho, descreve sua estrutura e, por último, delimita o tema de estudo. 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO TEMA 

Os edifícios universitários destinam-se ao ensino e à pesquisa e possuem um elevado nível de 

complexidade quando comparados com a maioria dos edifícios correntes. Abrigam atividades 

muito distintas; suas instalações, usualmente, são diversificadas e os equipamentos 

sofisticados; e são utilizados produtos diferenciados. Em virtude disso, tornam-se mais 

propensos a acidentes envolvendo seus usuários.  

Além da comunidade universitária, há uma busca diária da comunidade externa pelos serviços 

oferecidos nos edifícios universitários, em especial na área de saúde, ou seja, nos hospitais, 

clínicas odontológicas, laboratórios clínicos, o que aumenta as exigências por espaços 

apropriados às atividades desempenhadas. 

O parque universitário edificado constitui um patrimônio valioso não só pelo investimento 

financeiro em sua construção, mas também pelo significado das atividades que ali se 

desenvolvem. Demanda continuamente recursos financeiros para manutenção, reforma e 
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outras intervenções físicas, que, em sua grande parte, não são considerados nos orçamentos 

anuais.  

Não são raras as notícias sobre acidentes e outras ocorrências em edifícios universitários, 

sejam motivadas por anomalias em instalações elétricas, que provocam incêndios de grandes 

proporções, sejam inundações internas devidas ao rompimento de tubulações ou água de 

chuva. Tais acidentes e ocorrências geram prejuízos na execução das atividades rotineiras, 

além da perda de bens patrimoniais, provocando a necessidade de recomposição dos locais 

atingidos, e a perda ou paralisação de pesquisas, fruto de anos de investigação. 

Atualmente as instituições universitárias vivenciam um momento especial de crescimento das 

suas áreas físicas, em decorrência da expansão da área acadêmica, com a criação de novos 

cursos e do aumento expressivo do número de alunos, docentes e técnico-administrativos.  

No caso da Universidade Federal de Goiás (UFG), no período de 2007 a 2012, em virtude do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(Reuni), duplicou-se o número de alunos (chegando a 25 000 alunos no final de 2012) e 

docentes. Esse crescimento implicou a construção de novas edificações para as unidades 

acadêmicas, com aumento de 67% da área construída, nesse período, e previsão de 

inauguração de mais 30% até 2014.  

Estão em curso, ainda, diversas construções, viabilizadas por outros recursos orçamentários, 

nomeadamente: emendas parlamentares, orçamento próprio da UFG, projetos de pesquisas e 

convênios com instituições governamentais.  

Não obstante esse crescimento, a UFG, como a maioria das IFES, não conseguiu solucionar 

os problemas dos edifícios mais antigos que abrigam unidades de ensino, áreas de apoio e 

administração. As instalações físicas utilizadas a partir da década de 1960 não passaram por 

recuperação ou atualização, para acompanhar o desenvolvimento acadêmico e científico.  

Uma dificuldade na gestão dos parques edificados nesses estabelecimentos de ensino é a 

ausência de critérios claros e objetivos para priorizar os edifícios, sejam de unidades 

acadêmicas ou de órgãos administrativos, que exigem intervenções físicas. Faltam também 

instrumentos de avaliação do estado de conservação de edifícios que facilitem a definição de 

prioridades.  
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A construção civil no Brasil vive um ciclo de crescimento que há tempos não experimentava e 

pode ser apontada como uma das responsáveis pelo dinamismo econômico e do mercado de 

trabalho nos últimos anos.
1

  

O mercado tornou-se mais exigente quanto à qualidade e sustentabilidade dos edifícios. 

Entretanto, verifica-se, com frequência, em edifícios recentes, o aparecimento precoce de 

manifestações patológicas, relacionadas com deficiências na concepção e na execução dos 

edifícios, bem como com a insuficiente manutenção, o que afeta significativamente as 

condições de habitabilidade, durabilidade e segurança dos seus usuários (PAIVA, AGUIAR, 

PINHO, 2006; REABILITA, 2007; RODRIGUES, 2008). 

A reduzida durabilidade de soluções construtivas implica a baixa vida útil dos elementos 

empregados, o aparecimento precoce de anomalias, a necessidade de intervenções de 

reabilitação antes do previsto, o maior desperdício e consumo de recursos e a maior 

frequência de trabalhos de conservação, reparação e reabilitação (RODRIGUES, 2008). 

À medida que as necessidades de habitação e infraestrutura de um país vão sendo 

preenchidas, as atividades do setor de construção civil tendem a deslocar-se da construção 

nova para a reparação, manutenção e reabilitação das construções existentes (CÓIAS, 2009).  

A reabilitação de edifícios representa, no Brasil, 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 (MARQUES DE JESUS, 2008; GALVÃO, 2012; MORETTINI, 2012).  

De acordo com Marques de Jesus e Barros (2011), apesar da necessidade de reabilitar 

edifícios, principalmente nos centros das grandes cidades brasileiras, são muitos os entraves 

para o crescimento econômico desse segmento, dentre eles, os riscos associados 

especialmente ao desconhecimento técnico das características inerentes às obras de 

reabilitação. São precárias as metodologias de diagnóstico das condições físicas de um 

edifício a ser reabilitado; não há metodologia de projeto focada nesse tipo de 

empreendimento; e, na maioria das intervenções já realizadas, as tecnologias construtivas 

foram as mesmas utilizadas em obras novas.  

                                                 
1
 DIEESE. Disponível em: 

http://www.dieese.org.br/boletimtrabalhoeconstrucao/2012/2012boletimTrabalhoConstrucao7.pdf 
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Nos países da União Europeia (EU), o mercado das obras de reabilitação é significativo, 

passou a despertar o interesse das empresas a partir da década de 1980 e atingiu, no início da 

última década, um percentual médio de 36% em relação às construções novas. Em 2011 a 

atividade de reabilitação chegou a uma média de 49,7% (EUROCONSTRUCT,
2
 2011). No 

Brasil ainda não existem dados consistentes que apontam o potencial desse mercado.  

As intervenções de reabilitação de edifícios têm como objetivo corrigir as deficiências físicas 

e as anomalias de conservação e de desempenho (ambientais e funcionais),
3
 acumuladas ao 

longo dos anos; adaptá-lo às exigências atuais ou ao estado original; atender às normas 

técnicas (incêndio e acessibilidade) e às exigências dos usuários, procurando, ao mesmo 

tempo, modernização e prolongamento da vida útil das edificações. Além desses benefícios, a 

reabilitação de um edifício ou parque edificado pode contribuir para recuperar parte do valor 

de mercado do imóvel. A reabilitação pode ser realizada de forma pontual, num único 

edifício, ou integrar-se a uma intervenção mais ampla de reabilitação de um tecido urbano 

degradado (AGUIAR, CABRITA, APPLETON, 1993).   

Outro objetivo importante da reabilitação de um edifício ou parque edificado é o respeito 

pelas próximas gerações ao preservar um patrimônio, com seu valor cultural e arquitetônico. 

A reabilitação permite diminuir o consumo de recursos naturais e energéticos, diminuir os 

resíduos da construção e melhorar a gestão dos solos, contribuindo para a sustentabilidade 

ambiental. Proporcionar a modernização das funcionalidades dos edifícios e reduzir o custo de 

utilização também são outros benefícios diretos da reabilitação (CROITOR, 2008; 

MARQUES DE JESUS, 2008; RODRIGUES, 2008).  

O elevado investimento em construções de edifícios torna indispensáveis estudos sobre o 

estado de degradação
4
 física, para conhecimento da necessidade e viabilidade das 

intervenções, sobretudo hoje, com a utilização de requisitos de sustentabilidade para a tomada 

de decisão, com vistas a reduzir impactos ambientais gerados pelos edifícios existentes.  

                                                 
2 EUROCONSTRUCT - Press Info. Disponível em: http://www.euroconstruct.org/pressinfo/pressinfo.php. 

Acesso em: 23 fev. 2012. 

3
 Desempenho é definido como comportamento em uso de um edifício e de seus sistemas NBR 15575 

(ABNT,2013) 

4
 Degradação – são alterações, ao longo do tempo, na composição, microestrutura e propriedades de um 

componente ou material que reduzam o seu desempenho. Agravamento do estado, com o tempo, resultando 

usualmente em danos (COIÁS, 2006). 

http://www.euroconstruct.org/pressinfo/pressinfo.php
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Para atingir esses objetivos, é preciso estar preparado, com metodologias inovadoras de 

inspeção e diagnóstico e ferramentas apropriadas para promover as intervenções requeridas, 

garantindo a satisfação de determinados níveis de desempenho: a durabilidade das soluções, o 

aumento da vida útil do edifício, a diminuição de intervenções de manutenção e a introdução 

de sistemas, componentes e materiais que contribuam para facilitar qualquer intervenção 

futura (RODRIGUES, 2008; LANZINHA et al., 2006).   

Os métodos de avaliação do estado de conservação dos edifícios são a base para a 

implementação de qualquer programa de gestão de um parque edificado, para a definição do 

estado de conservação de cada edifício e planejamento das intervenções de manutenção, 

reparação, reabilitação e outras. Cabe ao gestor técnico de um parque edificado a tarefa de 

manter o valor financeiro dos edifícios no maior espaço de tempo possível (LANZINHA et al, 

2006; RODRIGUES, 2008; PEDRO; VILHENA; PAIVA, 2011).  

Diante da importância do tema “reabilitação de edifícios”, da falta de métodos brasileiros de 

avaliação do estado de conservação de edifícios universitários, do crescimento acelerado das 

IFES, da falta de investimentos específicos para esse fim, da necessidade de olhar com 

atenção para a saúde e segurança dos usuários, e por entender que a necessidade de criação de 

um método de avaliação é fundamental na fase inicial do processo de reabilitação, 

antecedendo o processo de projetos, é que propôs elaborar este trabalho.  

Pretende-se, com este estudo, contribuir, em nível nacional, para a reabilitação de parques 

edificados, por meio de concepção e aplicação de um método de avaliação de necessidades e 

prioridades no atendimento de reabilitação para as IFES. 

Ressalta-se que não foi encontrado na bibliografia disponível nenhum método de avaliação 

internacional ou brasileiro voltado para necessidades de reabilitação de edifícios 

universitários, cujas características diferem em relação a edifícios habitacionais, as quais 

correspondem à maioria dos métodos de avaliação existentes.  

1.2. OBJETIVOS 

Neste tópico são explicitados o objetivo geral e os objetivos específicos definidos para o 

alcance da proposta de trabalho. 
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1.2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho é a concepção e aplicação de um método de avaliação para 

determinar as necessidades e prioridades de reabilitação de edifícios de parques edificados de 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). 

1.2.2. Objetivos específicos 

São objetivos específicos desta pesquisa: 

a) identificar um conjunto de procedimentos para estimar as necessidades e prioridades de 

reabilitação de edifícios no âmbito de parques edificados de IFES, visando prolongar sua 

vida útil e atender às exigências funcionais;
5
 

b) avaliar o estado de conservação de edifícios construídos na UFG, entre as décadas de 

1960 e 1980, com base em inspeção visual; 

c) elaborar um guia orientador para os avaliadores, com a definição dos tipos de anomalias 

dos elementos funcionais de um edifício universitário. 

1.3. DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho limita-se ao estudo da definição das necessidades e prioridades para reabilitação 

de edifícios de ensino superior, por meio de inspeção visual in loco, com anomalias que 

configuram riscos para a segurança e saúde dos usuários. 

Não são definidas as causas e as medidas precisas para a solução das anomalias encontradas. 

Para isso, são necessárias medições, ensaios laboratoriais, projetos arquitetônicos e 

complementares de engenharia para cada edifício.  

Deve-se ter em conta que a reabilitação tem por objetivo repor e melhorar as condições e o 

nível de desempenho inicial, o que se distingue da função de uma intervenção de manutenção. 

Um levantamento de dados voltado para a manutenção deve ser realizado por outro 

instrumento, com base nas necessidades informadas (ordens de serviços) no dia a dia, pelos 

                                                 
5
 As “exigências funcionais” tratam das funções do edifício, na sua globalidade, de modo a satisfazer 

plenamente os usuários. Assim, o edifício deve comportar todas as funções que permitam atingir esse fim. 
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usuários dos edifícios, e as detectadas pelos técnicos responsáveis pela área. O planejamento e 

os serviços de manutenção são necessários durante toda a utilização de qualquer edifício ou 

parque edificado, sobretudo após uma onerosa operação de reabilitação, para que não se 

percam todos os esforços e recursos financeiros despendidos. 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

A dissertação está organizada em seis capítulos. Neste primeiro capítulo, apresentou-se o 

tema por meio de sua contextualização e justificativa, a fim de evidenciar sua relevância; 

foram definidos o objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho e sua estrutura, e 

delimitado o objeto de estudo.  

O referencial teórico sobre o tema “reabilitação de edifícios” está exposto no segundo capítulo 

e abrange os diversos conceitos de intervenções físicas, a caracterização da reabilitação de 

edifícios, as experiências de reabilitação de edifícios, particularidades dos processos de 

projetos, de custos, de obras e a caracterização dos parques edificados das IFES, em particular 

da UFG.  

No terceiro capítulo, como complemento ao referencial teórico, são descritos, de forma 

simplificada, vinte métodos de avaliação encontrados na bibliografia, orientados para a 

reabilitação de edifícios; é, ainda, apresentada uma análise comparativa e discutida a 

importância da ponderação nesses métodos. 

A metodologia utilizada para a implementação do método de avaliação de necessidades e 

prioridades para a reabilitação de edifícios de IFES, denominada REAB-IFES, é apresentada 

no quarto capítulo, por meio dos seguintes pontos: revisão bibliográfica, instrumento de 

avaliação, seleção dos edifícios para aplicação do método, elementos funcionais escolhidos, 

modelo com ponderação dos elementos funcionais, critérios de avaliação, fórmula de cálculo 

e instrumentos de aplicação. 

O quinto capítulo aborda a aplicação do instrumento propriamente dito em cinco edifícios da 

UFG, em Goiânia, com base na definição de critérios de seleção, análise e discussão dos 

dados resultantes das fichas individuais de avaliação, e indicação de prioridades quanto às 

anomalias médias e graves de cada edifício. Na sequência, com base nos índices e níveis de 
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reabilitação, apresenta-se a priorização resultante dos dados obtidos, utilizando-se o método 

REAB-IFES. 

Por fim, no sexto capítulo, apresentam-se as considerações finais e conclusões do trabalho, 

com a avaliação dos objetivos propostos e a validação do método, sintetizando suas 

limitações. Apresentam-se sugestões para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2                                                                

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Ao investigar sobre o tema “reabilitação de edifícios”, são abordados, neste capítulo, os 

diversos conceitos de intervenção física, com destaque para o conceito de reabilitação, 

oriundo dos estudos de pesquisadores e entidades científicas. São apresentadas as 

características desse tipo de intervenção, as experiências de reabilitação de edifícios no 

âmbito internacional e a pouca representatividade atual do setor da construção civil no Brasil 

nessa área. São investigados os processos de projeto, custos e obra de reabilitação de 

edifícios. São apresentados, ainda, os conceitos de anomalia e degradação em edifícios, a 

importância da inspeção em edifícios, a caracterização do crescimento atual do parque 

edificado das IFES em geral e da UFG em particular.  

2.1. CONCEITOS RELACIONADOS À REABILITAÇÃO DE 

EDIFÍCIOS 

Este tópico trata dos conceitos gerais e das concepções relacionadas ao termo reabilitação de 

edifícios, necessários para a compreensão da definição do tema proposto. 

2.1.1. Conceitos gerais 

Os edifícios são concebidos para desempenharem uma determinada função, garantirem um 

nível de qualidade de vida e conforto aos seus usuários. Contudo, intervenções físicas são 

necessárias no decorrer de sua utilização, para melhorar suas condições de funcionamento ou 

reverter o processo natural de envelhecimento de seus componentes e elementos construtivos 

(RODRIGUES, 2008). 

São numerosos os conceitos de intervenção física em edifícios. Não há um consenso entre os 

pesquisadores quanto à acepção da maioria dos termos utilizados ao longo do tempo para a 

designação de operações que promovem ou permitem dotar de melhores condições de 

desempenho um edifício, com valor histórico ou não, e áreas urbanas degradadas. 
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As entidades ligadas às pesquisas têm buscado a uniformização da terminologia e a precisão 

dos conceitos para facilitar a utilização dos termos. São conceitos criados no decorrer do 

tempo; parte deles sofreu alterações e evoluiu, com maior intensidade nos séculos XIX e XX, 

para adequar-se ao modo de vida contemporâneo (Figura 2.1).  

Figura 2.1 – Os diversos conceitos de intervenções físicas em edifícios 

 

Os termos mais conhecidos e associados a intervenções físicas em edifícios são: conservação, 

manutenção, reforma, reparação, restauração, recuperação, renovação, reconstrução, 

reconversão, requalificação, revitalização, retrofit e reabilitação. Especifica-se, a seguir, a 

acepção simplificada de cada um desses termos: 

 Conservação: conjunto de ações destinadas a prolongar o tempo de vida de 

determinado bem cultural. Engloba um ou mais tipos de intervenções (IPHAN, 2005). 

Na “Carta de Burra” 
6
 (ICOMOS, 1980), o termo conservação designará os cuidados a 

serem dispensados a um bem, para preservar-lhe as características que apresentem 

uma significação cultural. 

                                                 
6
 A Carta de Burra, resultado do Encontro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), em 

1980, orientou a atualização das definições de diversos termos de intervenções em edifícios com fins de 

preservação cultural. 
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 Manutenção: a NBR 15575 (ABNT, 2013) define manutenção como “um conjunto de 

atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da 

edificação e de seus sistemas constituintes de atender as necessidades e segurança dos 

seus usuários”, definindo três categorias: rotineira, planejada e não planejada.  

O IPHAN (2005) conceitua manutenção como conjunto de operações preventivas 

destinadas a manter, principalmente, a edificação em bom funcionamento e uso. 

 Reconstrução: segundo a “Carta de Burra” (ICOMOS, 1980), é o restabelecimento, 

com o máximo de exatidão, de um estado anterior conhecido. A reconstrução se 

distingue pela introdução, na substância existente, de materiais diferentes, sejam novos 

ou antigos. 

 Reconversão: intervenção no espaço urbano, visando ao reaproveitamento de acervo 

arquitetônico, recuperando-o e dando-lhe nova utilização (HOUAISS, 2011). 

 Recuperação: ato ou efeito de promover a restauração; restabelecer (HOUAISS, 

2011) . 

 Reforma: Serviços de adequação que impliquem modificação da forma do edifício, 

seja em planta, volume ou elevação, tal como modificação de vãos das fachadas, 

mudanças na compartimentação interna, na inclinação do telhado e outras (IPHAN, 

2005). Está implícito nesse conceito a não ampliação de área edificada.  

 Renovação: ato ou efeito de efetuar a correção ou a recomposição; reformar 

(HOUAISS, 2011). 

 Reparação: para o LNEC (2003), reparação é a intervenção destinada a corrigir 

anomalias; para o IPHAN (2005), é um conjunto de operações para corrigir danos 

incipientes e de pequena repercussão.  

 Requalificação: atribuição de nova qualificação; conjunto de operações destinadas a 

readaptar um edifício com mudança de uso (DUCAP; CORREIA; REIS, 2010).  

Para o LNEC (2003), a requalificação é uma avaliação ou intervenção destinada a 

proporcionar desempenho adequado em consequência de redefinição de funções, de 

exigências funcionais, de utilização ou de ocupação. 
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 Restauração: conjunto de operações destinadas a restabelecer a unidade da 

edificação, relativa à concepção original ou intervenções significativas na sua história 

(IPHAN, 2005).  

Aguiar, Cabrita e Appleton (1993) afirmam que a restauração é um conjunto de ações 

altamente especializadas, desenvolvidas de modo a recuperar a imagem, a concepção 

original ou o momento áureo na história de um edifício, no qual a sua arquitetura 

possui coerente totalidade. 

 Revitalização: O IPHAN (2005) considera como um conjunto de operações 

desenvolvidas em áreas urbanas degradadas ou em um conjunto de edificações de 

valor histórico de apoio à reabilitação das estruturas sociais, economias e culturas 

locais, procurando a consequente melhoria da qualidade geral dessas áreas ou 

conjuntos urbanos. 

Aguiar, Cabrita e Appleton (1993), por sua vez, defendem que a revitalização 

relaciona intervenções pontuais de recuperação, com intervenções mais gerais de 

apoio à reabilitação das estruturas sociais, econômicas e culturais locais, procurando a 

consequente melhoria geral dessas áreas. 

 Retrofit: termo conhecido a partir do final dos anos 90, incorporado no vocabulário da 

indústria aeronáutica, teve origem na Europa e Estados Unidos, cuja tradução literal 

seria “colocar o antigo em boa forma”. A construção civil aplica esse conceito no 

campo da modernização e atualização das edificações, como um conjunto de ações 

para a recuperação, objetivando melhorar o seu desempenho (BARRIENTOS; 

QUALHARINI, 2004; CROITOR, 2008; MARQUES DE JESUS, 2008; MORAES, 

2011). 

O objetivo do retrofit é recuperar edifícios antigos, aumentando sua vida útil, 

principalmente pela incorporação de modernas tecnologias dos sistemas prediais e 

novos materiais, visando torná-los contemporâneos, o que pode ser chamado de 

requalificação tecnológica ou reconversão, pois o que se faz é reconfigurar e otimizar 

espaços, melhorar sua eficiência energética e, em consequência, aumentar seu valor 

agregado. Pode ter foco na eficiência energética, climatização, iluminação e outros 

(VALE, 2006).  
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A NBR 15575 (ABNT, 2013) define retrofit como “remodelação ou atualização do 

edifício ou de sistemas, mediante a incorporação de novas tecnologias e conceitos, 

normalmente visando à valorização do imóvel, à mudança de uso, ao aumento da vida 

útil e à eficiência operacional e energética”. 

 Reabilitação: conjunto de operações dirigidas à conservação e ao restauro das partes 

significativas – em termos históricos e estéticos – de uma arquitetura, incluindo a sua 

beneficiação
7
 geral, de forma a permitir-lhe satisfazer níveis de desempenho e 

exigências funcionais atualizadas. Esse conceito pode ser aplicado tanto no contexto 

de intervenções urbanas quanto em edifícios (PAIVA; AGUIAR; PINHO, 2006). 

Ao sintetizar o entendimento desses termos, observa-se que: 

 os termos reconversão, renovação e requalificação apresentam uma conexão direta 

entre seus objetivos e são mais utilizados em intervenções urbanas; 

 há dificuldades de separar a abrangência de alguns termos, principalmente entre as 

atividades de manutenção, reparação e reforma. O termo “conservar” traz uma linha 

divisória entre a manutenção e a reforma, pois o primeiro está ligado diretamente às 

atividades diárias ou programadas, de caráter corretivo ou preventivo, enquanto o 

segundo termo pode estar ligado a intervenções pontuais, ou seja, não necessariamente 

de forma global em um edifício;  

 diversos autores consideram que os termos revitalização, retrofit e reabilitação são 

conceitos com especificidades de intervenções em edifícios, o que os torna similares;  

 o termo reabilitação tem sido utilizado, de forma mais sistemática, em trabalhos 

técnicos ou acadêmicos, para identificar as intervenções que promovem uma 

recuperação global do desempenho inicial e melhorias em geral em edifícios ou áreas 

urbanas. 

                                                 
7
 Beneficiação é a reabilitação destinada a proporcionar desempenho superior ao inicial (LNEC, 2003). 
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2.1.2. Concepções de reabilitação de edifícios  

Para ampliar o conhecimento sobre os diversos conceitos e objetivos da reabilitação de 

edifícios, que, em certos casos, apresentam diferenças sutis de significado, são apresentadas 

nove concepções, em ordem cronológica de identificação: 

a) uma definição extensa, e com base nas convenções internacionais sobre o tema, é a 

apresentada por Aguiar, Cabrita e Appleton (1993):  

O termo reabilitação designa toda a série de ações empreendidas tendo em vista a 

recuperação e a beneficiação de um edifício, tornando-o apto para o seu uso atual. O 

seu objetivo fundamental consiste em resolver as deficiências físicas e as anomalias 

de conservação, ambientais e funcionais, acumuladas ao longo dos anos, procurando 

ao mesmo tempo uma modernização e uma beneficiação geral do imóvel sobre o 

qual incide – atualizando as suas instalações, equipamentos e a organização dos 

espaços existentes, melhorando o seu desempenho funcional e tornando esses 

edifícios aptos para o seu completo e atualizado reuso. 

b) para Barrientos e Qualharini (2002), o termo reabilitação é definido como: 

uma reforma gerenciada de uma construção visando a sua adaptação às novas 

necessidades dos usuários ou a otimização das atividades desempenhadas por ela 

com o objetivo de prolongar a vida útil da edificação, proporcionar a modernização 

de suas funcionalidades e promover a possibilidade de redução do custo de 

utilização, através da implantação das tecnologias disponíveis. 

c) o LNEC (2009) define reabilitação como intervenção destinada a proporcionar 

desempenho compatível com exigências ou condicionalismos atuais; 

d) para o IPHAN (2005), reabilitação é um conjunto de operações destinadas a tornar o 

edifício apto a novos usos, diversos daqueles para os quais foi concebido; 

e) segundo Cóias (2006), reabilitação é um ato ou processo de possibilitar o uso eficiente 

e compatível de uma edificação, por meio de reparações, alterações e acréscimos, 

preservando as características que transmitem o seu valor histórico, cultural e 

arquitetônico; 

f) Marques de Jesus (2008), ao buscar uma padronização da terminologia, embasando-se 

em vários conceitos, define o termo reabilitação de edifícios agrupando um conjunto 

de atividades: ação que pode envolver atividades de restauro, manutenção, alteração, 
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retrofit, reparo ou reforma visando dotar o edifício de atributos econômicos ou 

funcionais equivalentes aos exigidos a um edifício novo para o mesmo fim; 

g) para a entidade norte-americana Secretary of the Interior's Standards for 

Rehabilitation
8
 (2011), reabilitação é: 

O processo de retorno de uma propriedade a um estado de utilidade, através de 

reparo ou alteração, o que torna possível uma utilização eficiente contemporânea, 

preservando as partes e as características do imóvel que sejam significativas para o 

seu valor histórico, arquitetônico e valores culturais.  

h) o Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU), de Portugal,
9
 propõe a seguinte 

definição: 

Este termo é sinônimo de recuperação, sendo utilizado principalmente no campo da 

ação arquitetônica e urbanística e, incluindo simultaneamente a conservação e o 

restauro, reforma ou ampliação e a transformação, a reconstrução e a renovação, 

permitindo dotar o objeto ou conjunto histórico de melhores condições de 

habitabilidade ou uso. 

i) definição mais completa do conceito de reabilitação de edifícios é o Decreto-Lei n.º 

307/2009, de 23 de outubro, artigo 2.º, do governo português:
10

 

Reabilitação de edifícios é a 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. 

Verifica-se, dessa forma, uma gama variada de significados, quase sempre convergentes, 

porém, com um espectro amplo de atuação da atividade de reabilitação de edifícios. Utilizam-

                                                 
8
 The Secretary of the Interior's Standards for Rehabilitation - Disponível em: 

http://www.cr.nps.gov/hps/tps/tax/rhb/stand.htm - acesso em: 09/09/2011. 

9
 Disponível em: www.portaldahabitação.com.pt 

10
 Disponível em: http://www.estt.ipt.pt/download/disciplina/1162__Conceitos%20e%20defini%C3%A7% 

http://www.cr.nps.gov/hps/tps/tax/rhb/stand.htm
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-se, neste trabalho, de forma recorrente, três termos comumente empregados em outras obras, 

com vistas a atribuir o grau, nível e complexidade crescente de intervenções: manutenção, 

reparação e reabilitação.  

O esquema ilustrado de Hallberg (2009) relaciona os conceitos de manutenção, reparação e 

reabilitação em relação ao desempenho (Figura 2.2), com o seguinte significado de cada uma 

das curvas de degradação: 

Figura 2.2 – Aplicação dos conceitos de manutenção, reparação e reabilitação (HALLBERG, 2011) 

 

a) a do tipo 1 corresponde a uma decisão ou política de manutenção em que o edifício é 

submetido a ações periódicas e sistemáticas de conservação, permitindo manter um 

nível de qualidade (desempenho) mais próximo do inicial, durante quase toda a sua 

existência ou vida útil; 

b) já no tipo 2, o cenário de degradação corresponde à adoção de uma política de 

conservação de muito baixa periodicidade, ou nula, até atingir o fim da vida útil de 

projeto do edifício. O edifício é sujeito a uma grande intervenção de reabilitação com 

modernização, em que suas características globais são alteradas, apresentando um 

nível de qualidade superior (desempenho) ao da data de construção, podendo 

prolongar sua vida útil; 

c) no caso do tipo 3, é um intermediário entre os casos 1 e 2, em que se opta por realizar 

a conservação periódica do edifício com uma ação de reabilitação na qual não existe 



Método de avaliação de necessidades e prioridades de reabilitação de edifícios de instituições federais de...  36 

M. A. Oliveira                                                                                                                                             Capítulo 2 

modernização; o nível de qualidade após a reparação é idêntico ao nível do 

desempenho inicial.  Considera-se que, no fim da vida útil do edifício, pode-se optar 

por realizar uma reparação, repondo o nível de desempenho inicial à data da 

construção; 

d) no tipo 4, a curva de degradação representa a ausência de qualquer ação significativa 

de conservação ou manutenção no edifício. 

Destaca-se, assim, que uma intervenção de reabilitação difere dos outros termos equivalentes, 

por incluir a beneficiação do edifício e um nível de desempenho superior ao inicialmente 

construído, com o objetivo de prolongar sua vida útil. 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Este tópico trata da evolução histórica da reabilitação, suas características, justificativas e 

vantagens associadas e função da gestão técnica de edifícios. 

2.2.1. Evolução histórica 

A Revolução Francesa (1789) marcou o início da idade contemporânea; com ela o 

vandalismo, a degradação e o desaparecimento de monumentos, o que despertou o interesse 

público por esse patrimônio e provocou a intervenção do Estado, com vistas a salvaguarda e 

proteção, dando início à discussão sobre a metodologia de conservação e restauro (LUSO; 

LOURENÇO, 2004). 

No século XIX foram sistematizados, pela primeira vez, os trabalhos de pesquisa, 

identificação, proteção e conservação do patrimônio arquitetônico mais significativo, 

introduzindo o conceito de monumento histórico, baseado nos valores estéticos e culturais 

(LANZINHA, 2006).  

Com o desenvolvimento urbano no início do século XX, criou-se a noção de valor financeiro 

dos terrenos e edificações. Começaram as dificuldades de avaliação do valor de um edifício, 

por existirem critérios objetivos, isto é, áreas e custos de construção, estado de conservação, 

qualidade, funcionalidade, adaptabilidade; e critérios subjetivos, isto é, localização, 



Método de avaliação de necessidades e prioridades de reabilitação de edifícios de instituições federais de...  37 

M. A. Oliveira                                                                                                                                             Capítulo 2 

proximidade de vias, equipamentos públicos, características locais (LANZINHA; FREITAS; 

CASTRO GOMES, 2006). 

De acordo com Paiva, Aguiar e Pinho (2006), o termo reabilitação teve o seguinte destaque: 

[...] através da Carta de Amsterdã
11

 o objetivo da recuperação dos valores 

preexistentes numa dada edificação histórica (ou não) com a sua beneficiação geral 

(melhoria das redes, aproximação a níveis de desempenho atuais). A “reabilitação” 

surge como uma possibilidade concreta de reutilizar as arquiteturas, a estrutura e os 

elementos construtivos dos edifícios antigos, adaptando-os a necessidades e 

exigências de uso contemporâneas, mas evitando ao máximo a perda dos seus 

valores estéticos, históricos, arquitetônicos e urbanísticos essenciais. 

2.2.2. Classificação de reabilitação de edifícios 

Para Cóias (2009), cada intervenção de reabilitação de um edifício, ou conjunto de edifícios, 

pode ser caracterizada pelo conjunto de três atributos:  

 âmbito: o campo em que a intervenção vai realizar ou esfera que ela visa abranger, 

podendo ser: o quarteirão, o edifício, parte do edifício ou um elemento do edifício; 

 natureza: a natureza ou caráter da intervenção está ligada a suas características 

essenciais, podendo ser: estética, construtiva, energética, acústica, estrutural e outros; 

 grau de profundidade: de acordo com a estratégia do proprietário, a intervenção pode 

atingir graus de profundidade ou extensões variáveis, podendo ser ligeira ou 

superficial, ou, ao contrário, extensa ou profunda.  

A classificação de graduação progressiva de intervenção de beneficiação e reparação proposta 

por Aguiar, Cabrita e Appleton (1993) permite estabelecer critérios que facilitem a tomada de 

decisões e possibilitem avaliar os prováveis custos dessas operações: 

 nível 1 – Reabilitação superficial ou ligeira: execução de pequenos reparos e 

benefícios nas instalações e equipamentos da edificação, em que o estado geral de 

conservação pode ser considerado satisfatório ou razoável; 

                                                 
11

 A Carta de Amsterdã é resultado do Congresso do Patrimônio Arquitetônico Europeu (ICOMOS), em 1975. 

Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=246 
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 nível 2 – Reabilitação média: ações mais profundas, porém, que não ultrapassem 50% 

do custo de uma construção nova; 

 nível 3 – Reabilitação profunda: intervenção com importantes alterações na 

distribuição e organização interior dos espaços nos edifícios, as quais implicam 

demolições e reconstruções significativas, que podem levar à substituição parcial ou 

total dos subsistemas do edifício; 

 nível 4 – Reabilitação excepcional: operação com um grau de desenvolvimento muito 

profundo, que vai além das obras de reparação e beneficiação, cujos custos 

aproximam-se ou mesmo ultrapassam significativamente o custo de uma nova 

edificação com áreas semelhantes. 

Lanzinha e Freitas (2010) propõem, para fins de estudo da gestão de edifícios ou parque 

edificado, a classificação dos edifícios em função das suas características e época de 

construção, organizada da seguinte forma:  

 construções históricas: construções representativas de um período da história de uma 

nação, com características estéticas e culturais marcantes; 

 edifícios antigos: com mais de 50 anos, que têm finalizada sua vida útil; 

 edifícios modernos: edifícios de habitação com estrutura em concreto armado (menos 

de 50 anos); 

 edificações recentes: edifícios de habitação concebidos após os anos 1970, 

incorporando soluções de isolamento térmico e redução do consumo de energia (entre 

5 e 30 anos); 

 edifícios novos: construções que não ultrapassaram o prazo legal de garantia, mas que 

podem apresentar manifestações patológicas precoces (menos de 5 anos). 

De acordo com Croitor (2008), a reabilitação de edifícios não está limitada somente às 

edificações antigas e degradadas, mas também a outros grupos que potencialmente podem 

integrar esse mercado: edificações que se encontram inacabadas e abandonadas, na 

substituição de sistemas prediais ineficientes e na mudança de uso do imóvel. 
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A definição de uma estratégia de reabilitação é um processo complexo que determina o grau 

de conhecimento e importância da construção em causa. Segundo Cóias (2006), 

No caso mais frequente das construções recentes, ou de construções antigas sem 

grande valor enquanto patrimônio arquitetônico, esse processo é comandado por 

fatores inerentes à construção em si (estado em que se encontra maior ou menor 

facilidade com que ela se poderá adaptar às novas condições, vida útil remanescente, 

encargos futuros de manutenção), mas também por fatores externos (plano de 

negócios atual do proprietário e sua evolução futura, prazo de amortização previsto, 

rentabilidade permitida pela exploração da construção, valor fundiário atual, 

valorização futura). Já no caso de edifícios com grande valor enquanto patrimônio 

arquitetônico, a estratégia a adotar é comandada por fatores de índole política ou 

cultural, passando para segundo plano o de natureza econômica. 

2.2.3. Justificativas e vantagens da reabilitação de edifícios 

Dentre os fatores que justificam os processos de reabilitação de edifícios e áreas urbanas, 

principalmente nos centros históricos, destacam-se (YOLLE NETO, 2006; CROITOR, 2008): 

 aproveitamento da infraestrutura existente no entorno e da sua localização, 

principalmente nos centros das grandes cidades, onde é grande o número de edifícios 

abandonados; 

 impacto na paisagem urbana, com repercussão positiva para a vizinhança, melhorando 

a qualidade de vida dos habitantes; 

 preservação do patrimônio histórico e cultural; 

 diminuição do déficit habitacional, com a destinação de edifícios vazios para ocupação 

com o mesmo uso ou mudança de uso; 

 necessidade de adequação da edificação às normas e legislações vigentes; 

 redução do custo de operação e manutenção dos edifícios, como, por exemplo, a 

adequação de suas instalações para uma nova demanda de energia do edifício; 

 interesse na revalorização de preço de mercado do imóvel; 
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 necessidade de adaptação do imóvel para acessibilidade universal e interesse na 

adaptação das áreas comuns às demandas contemporâneas. 

Outras vantagens da opção pela reabilitação sobre a construção nova é pelo paradigma da 

sustentabilidade, que implica redução de extração, produção e transporte de matérias-primas, 

redução de demolições, reaproveitamento do edifício existente, além de outros quatro 

aspectos (CROITOR, 2008; FLORET; AFONSO, 2008):  

 ocupação racional do território: ao invés de continuar a inutilizar terrenos com 

construção, ao mesmo tempo que se abandonam e definham as zonas centrais das 

cidades, não implica a ocupação do solo livre, permitindo sua exploração para outros 

fins: áreas verdes de lazer, esportes, área de reserva ambiental e outros; 

 ambientais: quando se destrói o edifício, produz-se uma grande quantidade de 

resíduos, o que torna necessária grande quantidade de novos materiais, que são 

expressivos consumidores de energia e ambientalmente agressivos; 

 econômicos: preservar, adaptando o edifício, é globalmente mais econômico do que 

demolir e reconstruir inteiramente.  

Morettini (2012) afirma que, para a implantação dos conceitos de sustentabilidade no 

processo de reabilitação de edifícios, é fundamental que se conheçam e se apliquem as 

tecnologias existentes, de modo a trazer benefícios aos seus usuários. Os principais requisitos 

que contribuem para o edifício reabilitado ser ambientalmente mais sustentável são: 

otimização do uso da água, otimização do desempenho energético, conforto térmico, conforto 

acústico, conforto visual, gestão de resíduos, relação com o entorno e compatibilidade com a 

construção existente. 

Quanto aos prós e contras associados aos procedimentos de reabilitar versus construir, 

Appleton (2011) aponta que um dos problemas relacionados à reabilitação é dominar mal os 

seus custos; e isso se deve à carência de mão de obra qualificada, tanto no projeto como na 

execução de obras. Em muitos casos, a reabilitação parece mais cara na medida em que não se 

faz uma avaliação completa dos custos globais, comparando a construção nova com a 

reabilitação, escamoteando, por exemplo, os custos ambientais e os valores patrimoniais e 

culturais envolvidos.  
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Como obstáculo, verifica-se a necessidade de criar incentivos jurídicos e econômicos, para 

aumentar o investimento no mercado de obras de reabilitação. 

2.2.4. Gestão de edifícios 

A teoria de gestão técnica de edifícios nasceu na Europa na década de 1970, em virtude do 

aumento considerável dos meios financeiros indispensáveis à manutenção do patrimônio 

construído de forma massiva no pós-guerra. Nessa época, iniciaram-se as primeiras 

investigações, com o objetivo de manter o valor econômico de um patrimônio edificado 

valioso e obter previsões confiáveis das despesas a efetuar (LANZINHA et al., 2006). 

Mais recentemente, observa-se uma preocupação crescente da União Europeia quanto a 

desenvolver instrumentos que permitam uma gestão eficaz do parque imobiliário construído, 

de forma a preservá-lo, aumentando sua eficiência em relação ao desempenho físico, 

energético, econômico e social. Os métodos de diagnóstico do estado de conservação e 

degradação permitem às entidades gestoras planejarem as ações sob o ponto de vista técnico e 

econômico (RODRIGUES, 2008). 

Segundo Rodrigues (2001), o tema “gestão de edifícios” é efetivamente uma área específica 

da gestão e procura englobar numa única designação todo um conjunto de procedimentos que 

incidem sobre os problemas de um edifício em utilização ou em serviço.  

A autora propõe a denominação de “gestão de edifícios” para caracterizar um conjunto de 

ações e procedimentos realizados após a construção, essenciais ao edifício, de modo a 

maximizar seu desempenho. Por ser uma área vasta, subdivide-se a gestão de edifícios em três 

atividades e processos, para facilitar a compreensão de seus objetivos e metas:  

 gestão técnica: todos os processos relacionados ao desempenho das soluções 

construtivas, de seus elementos e componentes. São ações de manutenção (prevenção 

de anomalias, ações de correção e de limpeza) e outras ações técnicas (emergência, 

segurança e ajuste dos sistemas técnicos e cumprimento legal); 

 gestão econômica: todos os processos financeiros (contabilidade) relacionados ao 

edifício, decorrentes dos encargos com seu funcionamento; 
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 gestão funcional: todas as questões decorrentes da utilização do edifício num 

determinado contexto, relacionadas aos usuários (relações interpessoais, 

regulamentação e legislação). 

2.3. EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS E NO BRASIL 

Este tópico trata dos trabalhos internacionais e iniciativas ocorridas no âmbito nacional em 

relação à reabilitação de edifícios. 

2.3.1. Experiências Internacionais 

As atividades de reabilitação, na Europa, decorrem da Segunda Guerra Mundial, consolidadas 

ao longo das últimas décadas. Os construtores passaram a se interessar por esse mercado; em 

alguns países, os dados mostraram, na última década, uma participação maior em obras de 

manutenção e de reabilitação em relação a obras novas. Houve um desinteresse inicial da 

indústria da construção civil europeia, que se vinculava a um custo médio das obras de 

reabilitação maior que o custo de obras novas. A evolução das tecnologias construtivas e o 

desenvolvimento de novos materiais e métodos operacionais permitiram alterar a relação entre 

o custo e a rentabilidade dessas obras (REABILITA, 2007). 

A Europa como um todo, em 2003, atingiu 36% em obras de recuperação e modernização. 

Países como Suécia, Reino Unido, Holanda, Itália, França e Noruega destinaram mais de 40% 

do total de investimentos da construção civil para empreendimentos de reabilitação 

(EUROCONSTRUCT, 2003). Esse cenário demonstra que o mercado de reabilitação é de fato 

um mercado emergente e tenderá a transformar-se, num futuro próximo, no segmento mais 

dinâmico do setor da construção (Figura 2.3). 
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Figura 2.3 – Segmento da reabilitação no setor da construção civil na Europa (EUROCONSTRUCT, 2003) 

 

Em vários países da Europa e nos Estados Unidos, observou-se, entre as décadas de 1950 e 

1970, uma diminuição da densidade demográfica nas áreas centrais das grandes metrópoles, 

ocasionada pelo deslocamento populacional, aliado ao deslocamento do comércio e serviços 

para os subúrbios, além da descentralização industrial. 

A reversão desse cenário teve início no final da década de 1970, quando esses países 

definiram estratégias de intervenção nas áreas centrais urbanas, buscando a revitalização 

socioeconômica da cidade por meio de ações urbanísticas consolidadas. Dentre elas, a 

modernização dos sistemas básicos de infraestrutura, recuperação de edifícios tombados pelo 

patrimônio histórico e cultural e reabilitação de edifícios para utilização comercial e 

habitacional (MARQUES DE JESUS, 2008). 

Nos Estados Unidos, o envolvimento da indústria da construção civil é amplo, o estoque de 

edifícios residenciais e comerciais é crescente (em 1995, a idade média do parque 

habitacional e comercial era de quase 30 anos, e quase 30 por cento das unidades 

habitacionais foram construídos antes desse ano), chegando a desenvolver códigos de obra 

específicos para execução pelo conceito do it yourself. Faz parte de um conjunto de ações 

voltadas para aprimorar a dinâmica econômica das regiões centrais e, geralmente, vem 

acompanhado de melhoria da infraestrutura urbana e da adequação dos códigos de obra, para 

viabilizar as ações de renovação (HATTIS, 2001; REABILITA, 2007). 
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2.3.2. Experiências no Brasil 

A reabilitação de edifícios, no Brasil, tem ainda pequena representatividade no setor da 

construção civil, quando comparada com vários países da Europa e EUA.  

Apenas os órgãos públicos têm investido em reabilitação de edifícios, mas as ações nesse 

sentido são pontuais e não seguem uma metodologia consolidada. A atuação das empresas 

públicas nos empreendimentos de reabilitação está associada às pressões recebidas pelo 

Estado tem recebido por parte de grupos sociais ligados à população de baixa renda, 

chamados de “sem teto” (MARQUES DE JESUS, 2008). 

Além disso, não existem, no Brasil, leis específicas voltadas para a reabilitação de edifícios. A 

legislação se refere às novas edificações, o que prejudica os processos, principalmente porque 

os edifícios a reabilitar são construções antigas e muitos são tombados (REABILITA, 2007).  

Zmitrowicz et al. (2006), ao abordar o tema “reabilitação de edifícios” no país, afirmam que 

são formas recentes de intervenções no ambiente construído, e têm-se estruturado com 

experiências pontuais e pouca participação do setor da construção civil.  

As experiências existentes são, em sua maior parte, em habitações de interesse social (HIS). 

Outros poucos programas e experiências de intervenção urbana, no país, estão voltados para a 

valorização e preservação do patrimônio cultural e artístico.  

O Projeto REABILITA (2007) apresenta, como um dos desafios à gestão das grandes cidades 

brasileiras, a ocupação dos imóveis vagos ou subutilizados, localizados em áreas centrais cujo 

crescimento é significativo, o que contrasta com a falta de moradias.  

A viabilização de empreendimentos de reabilitação de edifícios de habitação de interesse 

social, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, tem sido efetivada por meio de 

políticas e programas destinados a esses processos, com linhas de financiamento 

disponibilizadas nas esferas governamentais. Alguns pontos coincidentes nesses 

empreendimentos são a alta especulação imobiliária, gerada em função da intervenção e 

dificuldades de solução de questões fundiárias. Quanto à viabilização financeira, a maioria 

dos programas de financiamento habitacional não consegue atender à faixa da população com 

renda entre um e três salários mínimos, por não se enquadrar no perfil exigido (YOLLE 

NETO, 2006; REABILITA, 2007). 
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Ao analisar a reabilitação dos edifícios nessas três cidades, percebe-se a falta de preparação 

técnica da mão de obra, a pouca preocupação com a manutenção futura e o desconhecimento 

das ferramentas e técnicas de gestão pelas empresas, o que acarreta problemas diversos para 

os usuários finais (REABILITA, 2007). 

O baixo investimento do setor privado em reabilitação dirigido especificamente a habitações 

deve-se, sobretudo, ao alto valor dos imóveis nas regiões centrais das grandes cidades, quando 

comparado com regiões da periferia, e também ao desinteresse das classes média e alta em 

adquirir essas unidades em regiões centrais, em função de dificuldades de adaptar esses 

edifícios às necessidades dos usuários. Outros obstáculos são o desinteresse das empresas 

devido aos riscos que esses empreendimentos oferecem quando comparados às construções 

novas, especialmente em relação aos custos e prazos de produção, e a ausência de 

metodologias de gestão específicas para obras de reabilitação, que dificultam tanto a 

elaboração de orçamentos como o planejamento de obras (MARQUES DE JESUS, 2008). 

2.4. O PROCESSO DE REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

Um processo de reabilitação deve ser dividido em fases para permitir a avaliação permanente 

e tomadas de decisões devidamente fundamentadas, quando necessário.  

Para o Projeto REABILITA (2007), a reabilitação se estrutura em quatro grandes fases (as 

quais se dividem em várias etapas), que se interpõem ao longo do processo, em função da 

complexidade desse tipo de intervenção (Figura 2.4): 
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Figura 2.4 – Fluxograma com as fases de reabilitação (REABILITA, 2007) 
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Para Paiva, Aguiar e Pinho (2006), a reabilitação de edifícios obriga a uma atenção reforçada 

quanto ao desenvolvimento harmonioso e sucessivo das fases de análise e diagnóstico, projeto 

e execução da obra, por sua importância, não só do ponto de vista econômico, mas também 

para maximizar a reutilização do maior número possível das partes degradadas do edifício e 

reduzir ao mínimo possível o tempo de todas as operações. 

Analisam-se, a seguir, três aspectos do processo de reabilitação, determinantes para a eficácia 

do resultado final: os projetos, os custos e a execução das obras. 

2.4.1. Projetos de reabilitação de edifícios 

Segundo Clapper (2008), do ponto de vista da técnica e da tecnologia, o processo de 

reabilitação do edifício exige uma postura metodológica de desenvolvimento de projeto 

coerente com o ciclo de vida da edificação, o uso, as técnicas e tecnologias construtivas, e o 

valor cultural e histórico que ele representa. 

Antes de iniciar a elaboração de um projeto de reabilitação, devem ser claramente definidos 

os objetivos da intervenção e identificadas as condicionantes e as interferências que possam 

influenciar a escolha das soluções e da metodologia a adotar. 

O processo de reabilitação de um edifício segue uma lógica de construção diferente das 

construções novas, o que requer um tratamento distinto por parte de arquitetos, consultores e 

dos responsáveis pelos projetos complementares de engenharia, tanto na etapa dos projetos 

quanto da construção.  

Cóias e Soares (2003) afirmam que a falta de qualidade dos projetos traduz-se, 

frequentemente, em descontrole dos custos das obras e em reduzida durabilidade, como é o 

caso de construções em zonas sísmicas, que geram situações de risco para pessoas e bens. 

Além da racionalização dos custos imediatos da obra, a necessidade de rever os projetos 

impõe-se também em termos dos custos de manutenção e domínio da segurança. 

De acordo com Roders, Post e Erkelens (2006), as metodologias projetuais de reabilitação 

correntes frequentemente negligenciam as consequências no edifício e sua envolvente, 

relativa ao seu passado e futuro, deixando-se ofuscar pelas vantagens do presente imediato. 
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Na reabilitação de edifícios, é decisiva a etapa de diagnóstico do edifício e viabilidade, pois 

identificará as limitações e oportunidades da estrutura existente e será instrumento 

fundamental para a implementação dos projetos; alguma falha nessa etapa resultará em 

problemas na execução.  

Normalmente, por se tratar de edifícios com décadas de utilização, faltam os projetos originais 

da construção e das modificações que ocorreram ao longo do tempo. Assim, essa etapa 

demanda informações detalhadas, coletadas em campo, para desenvolver, dentre outras, as 

atividades de: mapeamento das medidas reais e alinhamento entre elementos estruturais; cotas 

de pisos em todos os ambientes e pavimentos; levantamento das tubulações das instalações 

(CROITOR, 2008; RODERS, 2007).  

Um dos aspectos dos projetos de reabilitação de edifícios que carecem de estudos mais 

detalhados, a fim de tornar o produto comercialmente atrativo às exigências dos 

consumidores, o que significa um desafio às equipes de projetos, são as adequações dos 

projetos de edificações antigas às exigências legais vigentes e às normas técnicas para a 

modernização dos sistemas prediais de incêndio, acessibilidade, caixas de escadas, sanitários, 

elevadores, instalações elétricas e hidrosanitárias.  

Marques de Jesus e Barros (2011) asseguram que há uma grande interação dos sistemas 

prediais com outros subsistemas do edifício, particularmente a estrutura e as vedações, o que 

deverá ser adequadamente contemplado no projeto de reabilitação. Deve-se, ainda, considerar 

a nova vida útil do edifício e as possíveis modificações pelas quais deverá passar, de modo a 

facilitar uma nova intervenção. 

O resultado do empreendimento de reabilitação está diretamente relacionado à quantidade e à 

qualidade das informações coletadas nas etapas iniciais. Daí a importância do trabalho do 

coordenador de projetos como agente integrador das equipes, no sentido de, com visão 

sistêmica, imprimir, desde o início, agilidade à tomada de decisões quanto ao projeto e à obra 

(CROITOR, 2008). 

Roders, Post e Erkelens (2006) afirmam que muitos projetistas e intervenientes no patrimônio 

construído têm demonstrado certa inércia ao encarar o parque construído, economizando sua 

criatividade para as construções novas. E, quando intervêm nesse tipo de patrimônio, têm 

dado prioridade às “adições”, esquecendo o potencial da reutilização ou reciclagem das 
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formas, componentes e materiais. Existem intervenções de reabilitação que “subtraem” 

quantidades consideráveis de elementos e materiais, descaracterizando consideravelmente o 

edifício que sofreu intervenção. Além disso, ao subtrair antiguidade para adicionar 

modernidade, essa fusão de tecnologia e materiais entra em choque, por sua 

incompatibilidade. Desse modo, uma reabilitação consciente do ciclo de vida do edifício é 

aquela que respeita e considera num projeto as três temporalidades: o passado, o presente e o 

futuro. 

A proposta de Roders (2006) para a elaboração de projetos de reabilitação, resultado de uma 

tese de doutorado, culminou na elaboração de um software
12

 para auxílio aos profissionais 

que desejem intervir nessa área. Esse aplicativo pretende apoiar e contribuir para a qualidade 

e grau de conscientização dos projetos de reabilitação e permite ao arquiteto tomar decisões 

com um nível mais elevado de consciência cultural, ambiental e de sustentabilidade, para a 

consequente redução do grau de destruição e não aproveitamento do patrimônio edificado.  

2.4.2. Custos de obras de reabilitação de edifícios 

Tanto nos Estados Unidos como na Europa, o crescimento da reabilitação de edifícios passou 

pela redução dos custos de produção das obras. Os estudos mostram uma grande variabilidade 

na determinação dos preços dos trabalhos de reabilitação. Verifica-se essa situação tanto nos 

preços fornecidos por diferentes empresas para um mesmo trabalho, como na grande 

divergência dos preços propostos pela mesma empresa para trabalhos semelhantes 

(MARQUES DE JESUS, 2008). 

Aguiar et al. (2003) apontam alguns fatores que agravam diretamente os custos gerais na 

reabilitação:  

 o desconhecimento natural das causas e da extensão das anomalias, o que pode 

influenciar o diagnóstico;  

 a dificuldade e as limitações quanto à implantação do canteiro de obras; a menor 

liberdade no planejamento racional dos trabalhos;  

                                                 
12

 http://www.bwk.tue.nl/re-architecture/index.php/users/login 
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 o grande peso dos trabalhos preliminares, como, por exemplo, demolições;  

 o reduzido número de empresas dedicadas à reabilitação;  

 a idade do edifício: maior a idade, maior o custo;  

 o insuficiente acompanhamento da obra e do controle de custos, mais exigente que na 

construção nova;  

 o custos unitário dos trabalhos aumenta com a diminuição da quantidade e o 

abaixamento do nível da qualidade origina custos acrescidos em curto prazo. 

Marques de Jesus (2008) considera que a complexidade da obra de reabilitação é fator 

determinante nos custos de produção e pode variar em função das decisões dos 

empreendedores quanto às características dos projetos e, por consequência, seus custos. Um 

dos aspectos fundamentais para determinação dos custos totais de produção em obras de 

reabilitação é o grau de intervenção, relacionado à complexidade das atividades previstas; e 

uma vistoria cuidadosa e prévia é fundamental para o desenvolvimento do projeto.  

O mesmo autor mostra ainda que a redução de custos deve ser alcançada observando-se três 

caminhos: a mudança da legislação em vigor sobre esse tipo de empreendimento, o estudo de 

tecnologias específicas para obras de reabilitação e a necessidade de levantar e estudar os 

índices de produtividade relacionados a essas obras.  

Em um estudo de caso sobre edifícios reabilitados para uso habitacional, Marques de Jesus e 

Barros (2011) verificaram que os sistemas prediais são os que têm maior impacto nos custos 

das obras de reabilitação (em torno de um terço do total), juntamente com as vedações 

verticais (vedos, esquadrias, revestimentos e pintura), pelo não aproveitamento dos sistemas 

elétricos e hidráulicos existentes, obsoletos devido à avançada idade dos edifícios (em torno 

de 50 anos). 

Para Rodrigues (2008), o recolhimento de informações sobre custos de reabilitação é tarefa 

complexa, dada a diversidade e imprevisibilidade dos trabalhos, bem como as condicionantes 

existentes, que podem dificultar sua realização. Aspectos como legislação, logística de 

canteiro de obra, obtenção de projetos com as características originais dos edifícios, dados do 

histórico da obra e outros, são informações relevantes. 
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As fichas de diagnóstico apresentam-se como elemento essencial para a definição e 

estruturação de uma recolha de informação sobre custos de reabilitação. A informação nelas 

contida vai definir os contornos da intervenção, fornecendo dados para a descrição dos 

trabalhos, sua quantificação e estimativa de custos. Isso possibilita, valendo-se de uma tarefa 

ou trabalho base, sua estruturação em grupos maiores de trabalho por elemento de construção, 

dados sobre rendimento, especificações técnicas de materiais e quantidades previstas 

(MORGADO, 2012). 

Em análise comparativa entre custos diretos de produção de obras novas e de reabilitação em 

cinco empreendimentos de habitação de interesse social (HIS), na cidade de São Paulo, 

Marques de Jesus (2008) concluiu que, em todos os casos, o custo da reabilitação foi menor 

que o da obra nova; em alguns deles, praticamente a metade do custo novo, o que leva a supor 

que a obra de reabilitação tende a ser financeiramente mais econômica, sem considerar os 

aspectos ambientais e de sustentabilidade (Tabela 2.1). 

Tabela 2.1 – Comparação entre custos diretos de produção de obras novas e de reabilitação para HIS 

(MARQUES DE JESUS, 2008) 

Riskalla Jorge Maria Paula Labor Hotel São Paulo Joaquim Carlos

Custo de 

produção de 

obra nova

4.136.847,98 2.164.021,72 2.503.803,59 4.485.182,66 2.978.038,97

Custo de 

reabilitação
2.791.691,03 1.505.900,75 1.522.816,23 3.954.273,53 1.442.706,20

Empreendimentos

 

Uma das questões que impactam os custos das obras de reabilitação, em comparação com 

obras novas, são as composições de custos unitários dos serviços, que deveriam considerar 

índices de produtividade específicos para tais obras. As tabelas de composição de custos 

disponíveis no mercado contemplam somente índices para obras novas. Outro ponto, refere-se 

ao impacto dos benefícios e despesas indiretas (BDI), que, nas obras analisadas na Tabela 2.1, 

ficou em torno de 45%, uma vez que sua complexidade é maior quando comparada a obras 

residenciais novas, onde o BDI encontra-se entre 20% e 30% (MARQUES DE JESUS, 2008). 

2.4.3. Execução de obras de reabilitação de edifícios 

Segundo Rodrigues e Renda (2012), tendo em vista que as intervenções de reabilitação 

conferem aos edifícios um padrão de qualidade igual ou superior ao da construção, elas 
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assumem um caráter profundo, e seus respectivos custos assumem valores percentuais, em 

relação à obra nova, de características semelhantes, frequentemente acima dos 50% e, em 

alguns casos, acima dos 100%. 

Conforme ressalta Cóias (2009), reabilitar edifícios existentes é diferente e, com frequência, 

mais complicado do que construir a partir do zero, pois exige abordagens, metodologias, 

materiais e técnicas muito diversas da construção nova.  

A reabilitação de edifícios no Brasil apresenta-se num patamar técnico e organizacional muito 

tradicional. A aplicação de conceitos de gestão da produção, trazidos das obras novas, pode 

auxiliar na mudança de patamar, facilitando o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. 

Alguns fatores demonstram a complexidade das obras de reabilitação: a necessidade de 

análise prévia dos elementos existentes e de adequação da intervenção ao edifício de origem, 

somadas a atividades, como demolição e gestão de resíduos, aproveitamento de partes do 

edifício, reduzido espaço no canteiro para depósitos de materiais e componentes, dificuldades 

de circulação interna e de acesso ao local (MORRETTINI; BARROS, 2009). 

A produção desse tipo de obra se dá por meio da interação com o edifício existente, e a 

necessidade de adaptar a construção nova às condições da construção antiga faz com que a 

gestão possua pontos específicos que devem ser observados, para que se garantam a qualidade 

do produto final e a redução dos custos globais. O alto nível de incertezas dos serviços e 

atividades da reabilitação implica a gestão dessas obras de uma forma diferenciada da 

convencional ou construção nova.  

Para Lanzinha (2007), um processo de reabilitação somente será completo se a execução e 

acompanhamento dos trabalhos contemplados no projeto alcançarem êxito e resultarem da 

necessária assistência técnica. 

Starling, Andery e Rodrigues (2011) afirmam que as instituições públicas enfrentam 

problemas relevantes com relação à qualidade final de suas obras e aos aditamentos dos 

preços e prazos dos contratos que celebram. Na contratação de execução de obras de 

reabilitação pelo setor público, na modalidade preço global, encontram-se entraves, como a 

paralisação de obras por soluções não previstas (ou inadequadas), por falta de detalhamento 

de projetos, aparecimento de elementos inesperados (presença de vigas, pilares não constantes 

no projeto original) ou outras ocorrências que impactam os cronogramas de execução e levam 



Método de avaliação de necessidades e prioridades de reabilitação de edifícios de instituições federais de...  53 

M. A. Oliveira                                                                                                                                             Capítulo 2 

a um desequilíbrio financeiro e de prazo contratual da empresa contratada. Isso faz com que 

os custos sejam alterados. 

2.5. ANOMALIAS EM EDIFÍCIOS 

Todos os componentes de uma construção lidam com a perda de desempenho, decorrente do 

envelhecimento (exposição ambiental), do uso e causas externas - medidos pelos defeitos 

verificados. A fim de satisfazer os requisitos essenciais e as necessidades específicas dos 

usuários, a construção demanda periodicamente atualização de desempenho, como reparação, 

manutenção ou reabilitação (STRAUB, 2009; HALLBERG, 2009).  

Para Harris
13

 (2001 apud RODRIGUES, 2008), a deterioração
14

 observada nos edifícios é um 

processo natural e inevitável, que ocorre ao longo do tempo, não sendo, por isso, resultado 

exclusivamente de erro ou falha de projeto ou de execução. O edifício começa a deteriorar-se 

imediatamente após sua conclusão. Os mecanismos de deterioração são consequência da 

reação e da interação de duas variáveis independentes: o objeto físico e o ambiente.  

Embora a degradação de um edifício seja consequência normal do processo de 

envelhecimento, alguns fatores influenciam negativamente, como a falta de ações de 

manutenção. Além disso, a crescente complexidade dos sistemas construtivos e a constante 

evolução dos materiais de construção, associadas a prazos de execução das obras cada vez 

mais reduzidos e ao uso de mão de obra não especializada, têm provocado o aparecimento de 

anomalias
15

 construtivas em edifícios de construção recente, o que exige intervenções 

destinadas a resolver os problemas. Assim, é prioritária a caracterização do grau de 

degradação de edifícios antigos e recentes, para definição da necessidade e do tipo de 

reabilitação a efetuar (NASCIMENTO; DIAS, 2010; RODRIGUES, 2008). 

                                                 
13

 Harris, Samuel Y. (2001). Building Pathology: Deterioration, Diagnostics, and Intervention. John Wiley & 

Sons. EUA. 
14

 Deterioração - alteração das construções que conduz à ocorrência de anomalias (LNEC, 2009). 

15
 Anomalia - indicação de um possível defeito ou problema, diretamente visível ou mensurável (COIÁS, 2006); 

Redução do desempenho previsto (LNEC, 2009).  
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2.5.1. Anomalias das diferentes partes da construção 

A imagem dos edifícios está ligada à qualidade e durabilidade da envolvente externa, cuja 

degradação gera insatisfação dos proprietários e os leva a decidirem por renovação, para obter 

melhor aparência. É essencial, para evitar o envelhecimento precoce do envelope do edifício, 

procurar atingir a exigência máxima em termos de durabilidade e resistência a intempéries e a 

agentes externos agressivos, assim como permitir a otimização do conforto ambiental interno 

- térmico, ventilação, iluminação natural e acústico (RODRIGUES, 2008).  

A intervenção relativa à conservação e reabilitação de edifícios recentes (aqueles que 

apresentam estrutura de concreto armado) passa, numa primeira fase, necessariamente, pelo 

levantamento construtivo e pela identificação das suas anomalias e respectivo diagnóstico, o 

que implica a concepção de métodos e técnicas específicas. 

Para Aguiar, Cabrita e Appleton (1993), definir as causas de anomalias em edifícios é uma 

tarefa extremamente difícil e, possivelmente, não alcançável numa forma única e coerente. 

Essa dificuldade resulta, dentre outros, dos seguintes aspectos: 

 a grande variedade de elementos e materiais que constituem um edifício; 

 a multiplicidade de funções a desempenhar pelos vários componentes de um edifício e 

a diferenciação entre os critérios de aceitabilidade de ocorrências patológicas; 

 a grande complexidade do meio ambiente que envolve o edifício e a diversidade de 

tipos de atuação dos seus usuários; 

 a forte influência do componente humano, por ação ou inação, nas várias fases do 

processo de degradação. 

Por conseguinte, quase sempre as anomalias decorrem da conjugação de vários fatores 

adversos, que podem ocorrer simultaneamente no tempo ou surgir na sequência da 

acumulação de efeitos, provocando ou acentuando o processo da degradação. Estabelecer um 

diagnóstico correto é tarefa fundamental para conseguir sua resolução, que poderá 

corresponder à eliminação da(s) causa(s) ou, no caso de não serem removíveis, à adequação 

da edificação, ou de alguns dos seus elementos aos efeitos das ações atuantes, para sua 

melhoria (AGUIAR; CABRITA; APPLETON, 1993). 
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As anomalias podem ter dois tipos de origem, a humana e em outras causas. Os erros 

humanos são muito variados e podem ocorrer durante todas as fases de uma construção; as 

causas de anomalias podem ser identificadas em três grupos: ações naturais (físicas, químicas 

e biológicas), desastres naturais (cheia, sismo, deslizamento de terra) e desastres de origem 

humana, imprevisível (fogo, explosão, choque, inundação). 

Nascimento e Dias (2010) afirmam que, antes de qualquer intervenção, é preciso diagnosticar 

as causas que estão na origem da manifestação patológica. A análise deve ser a mais objetiva 

possível, estabelecendo uma relação causa-efeito para o aparecimento da anomalia, tendo em 

conta que, para uma determinada anomalia, podem estar associados diversos fatores que 

concorrem para o seu desenvolvimento. Esses autores asseguram ser habitual subdividir em 

dois grupos as anomalias em edifícios: 

 anomalias estruturais – afetam ou estão na dependência direta do comportamento 

estrutural do imóvel, e podem, eventualmente, vir a comprometer a segurança 

estrutural; 

 anomalias não estruturais – afetam outros elementos da construção, como paredes de 

alvenaria, determinados materiais de acabamento ou mesmo instalações especiais, 

como redes de distribuição de água, redes de drenagem de esgoto ou rede elétrica e de 

telecomunicações, podendo vir a diminuir as condições de segurança e conforto dos 

usuários ou prejudicar a durabilidade da construção.  

Rodrigues (2008) ressalta que os princípios referentes às operações de reparação, manutenção 

e reabilitação devem ter como objetivo: cumprir os requisitos regulamentares em vigor, 

facilitar as intervenções futuras e satisfazer os requisitos funcionais - de desempenho e do 

usuário.  

A identificação das exigências dos usuários, às quais as edificações devem satisfazer ao longo 

de seu período de vida útil, é importante para definir os objetivos a atingir em uma ação de 

reabilitação. Nesse sentido, a Norma ISO 6241
16

 (1984 apud RODRIGUES, 2008) contempla 

14 categorias de exigências (Tabela 2.2). 

                                                 
16

 ISO 6241:1984 (F). Normes de performance dans le bâtiment – príncipes d`établissement et facteurs à 

considérer. 
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Tabela 2.2 – Exigências dos usuários (ISO 6241:1984 - Adaptado de RODRIGUES, 2008) 

  

Categoria Exemplos
1. Exigências de Resistência mecânica a ações estáticas ou dinâmicas, isoladas ou em combinação

estabilidade Resistência ao choque e as ações acidentais

Efeito das ações repetidas (fadiga)

2. Exigências de Risco de deflagração e propagação de um incêndio

segurança contra Efeitos fisiológicos do fumo e do calor

riscos de incêndio Tempo de alerta (sistemas de detecção e alerta)

Tempo de evacuação (caminhos de evacuação)

Tempo de resistência ao fogo (compartimentação)

3.Exigências de Segurança contra os agentes agressivos (proteção contra explosões, queimaduras,

segurança na mecanismos em movimento, eletrocussão, contaminação radioativa, inspiração

util ização ou contato com produtos tóxicos, infecções)

Segurança na circulação (l imitação do escorregamento dos pavimentos, passagens

livres obstáculos, presença de guarda-costas...)

Segurança conta a intrusão humana e de animais

4. Exigências de Estanqueidade à água (da chuva, do subsolo, das redes de distribuição e de 

estanqueidade drenagem...)

Estanqueidade ao ar e aos gases

Estanqueidade à neve e às poeiras

5. Exigências Limitação da temperatura do ar, do sobreaquecimento interior, da velocidade do ar,

higrotérmicas da umidade relativa (variação no espaço e no tempo, regulação)

Limitação das condensações

6. Exigências de Ventilação

pureza do ar Limitação dos odores

7. Exigências Limitação do ruído interior e exterior (contínuo e intermitente)

acústicas Inteligibil idade dos sons

Tempo de reverberação

8. Exigências Iluminação natural e artificial (nível de iluminação, encadeamento, contraste e

visuais estabilidade da iluminação)

Insolação

Sombreamento, possibil idades de ocultação

Aspecto dos espaços e das paredes (cor, textura, regularidade, planura, verticalidade,

horizontalidade, perpendicularidade...)

Contato visual no interior dos espaços e com o mundo exterior - condições de privacidade

9. Exigências Rugosidade, secura, temperatura de contato das superficiais

táteis Limitação das descargas de eletricidade estática

10. Exigências Limitação das acelerações e vibrações (esporádicas e contínuas) transmitidas ao corpo

dinâmicas Conforto sob a ação do vento

Conforto dos desníveis (inclinação de rampas e de escadas)

Conforto das manobras (movimento de portas, janelas, comando de equipamentos...)

1. Exigências de Instalações sanitárias

higiene Limpeza

Fornecimento de água potável

Redes de saneamento

Evacuação de fumaças e gases

Evacuação de resíduos

Limitação da emissão de poluentes - pureza do ar interior

12. Exigências de Número, dimensões, geometria, subdivisão e l igações de espaços

adaptação dos Equipamentos dos espaços

espaços à util ização Flexibil idade

13. Exigências de Conservação do desempenho durante a vida prevista, desde que a manutenção 

durabilidade prevista seja efetuada normalmente, relativa à:

. Conservação da resistência mecânica

. Conservação dos materiais

. Ações de choques acidentais

. Facil idade de conservação e reparação

. Facil idade de limpeza

14. Exigências Despesas de concepção e de construção, despesas de funcionamento e de manutenção

de economia Despesas de demolição
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Cóias (2006) aponta cada uma das quatro partes principais em que se pode dividir um 

edifício, não considerando suas instalações e sistemas prediais: 

 estrutura e fundações: estrutura é a parte do edifício que resiste às forças a que ele está 

sujeito. Fundação é a parte da construção que transmite ao terreno o peso do edifício e 

a resultante das outras forças que sobre ele atuam; 

 envolvente: local onde se encontra o edifício, o modo como se encontra posicionado e 

orientado e as características das áreas circundantes; 

 envelope: a “pele” do edifício, o elemento que está diretamente exposto aos agentes de 

deterioração: fachadas, paredes exteriores e varandas, coberturas, outros componentes 

em contato com o exterior (pisos, escadas), portas e janelas exteriores; 

 interno: entrada e zonas comuns interiores, paredes internas, tetos, pavimentos 

internos, cozinhas, sanitários e outros. 

Conforme Aguiar, Cabrita e Appleton (1993), as opções de intervenção física de reabilitação, 

assim como sua graduação, são condicionadas por diversos fatores, além da avaliação das 

anomalias dos elementos funcionais: 

 a observância dos principais objetivos e critérios técnicos; 

 a possível inserção do edifício numa área abrangida por um grau de proteção, ou sua 

classificação como elemento patrimonial a salvaguardar e proteger; 

 a tipologia arquitetônica e construtiva do edifício; 

 a escala de intervenção (quarteirão, edifício, unidade familiar); 

 a avaliação das necessidades de beneficiação, quando estão em causa as condições de 

segurança e de habitabilidade ou a resposta às expectativas dos usuários. 

De acordo com esses autores, entendendo que uma intervenção de reabilitação inclui ações de 

reparação e de beneficiação (desempenho superior ao inicial), a Tabela 2.3 sintetiza a 

aplicação dos critérios gerais de avaliação de anomalias e indica que quanto mais grave for a 

anomalia, maior será o grau da intervenção de reparação. 
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Tabela 2.3 – Critérios gerais de avaliação de anomalias (AGUIAR, CABRITA, APPLETON, 1993) 

Pequenas Médias Grandes Muito grandes

Consequência da 

anomalia

Anomalias que 

prejudicam  o 

aspecto

Anomalias que 

prejudicam o uso 

e conforto

Anomalias que 

colocam em risco 

a saúde e a 

segurança, 

podendo motivar 

acidentes sem 

grande gravidade

Anomalias que 

colocam em risco 

a saúde e a 

segurança, 

podendo motivar 

acidentes graves 

ou muito graves

Tipo de correção 

da anomalia

Limpeza, 

substitituição ou 

reparação de fácil 

realização e com 

reduzida 

extensão

Substituição ou 

reparação 

pontual

Substituição ou 

reparação ampla

Substituição ou 

reparação total

ANOMALIAS

 

2.5.2. Inspeção predial 

O principal objetivo de uma inspeção predial17 é avaliar o real estado de conservação e 

manutenção de um edifício (condição do edifício), bem como o grau das deficiências 

constatadas, possibilitando a emissão de laudo com prioridades técnicas que auxiliem na 

elaboração de um plano de manutenção. Diferentes tipos de inspeção podem ser realizados, 

dependendo do seu grau de detalhamento, de sua finalidade e das condições dos edifícios. 

Como concluiu o 4º. Congresso de Patologia e Reabilitação de Edifícios 

(PATORREB 2012),
18

 a inspeção técnica, sistemática, programada e obrigatória dos edifícios 

existentes constitui um procedimento necessário e útil para rever suas condições de segurança, 

definir prioridades das intervenções de manutenção e até mesmo para orientar os proprietários 

sobre melhorias de suas condições de acessibilidade, adequação térmica e acústica. 

Para Lanzinha (2006), os técnicos especializados devem dispor de conhecimentos suficientes 

para efetuar uma leitura funcional, construtiva e arquitetônica, mantendo a visão global do 
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 Inspeção predial de uso e manutenção – verificação, por metodologia técnica, das condições de uso e de 

manutenção preventiva e corretiva da edificação - NBR 15575 (ABNT, 2013);  

18
 PATORREB 2012 – 4º. Congresso de patologia e reabilitação de edifícios, 12-14 de abril de 2012, Santiago 

de Compostela, Espanha – Conclusões – disponível em: http://patorreb2012.coag.es/pt/presentacion.htm 
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edifício, ter a capacidade de analisar as patologias com base na observação de indícios 

externos e estar familiarizados com as diversas técnicas tradicionais de construção. 

Estão em tramitação na Câmara dos Deputados brasileira dois Projetos de Lei:
19

 o 

PL 3507/2012, que determina a obrigatoriedade de vistorias periódicas das edificações (a cada 

três anos) em áreas urbanas, para verificação de seu estado geral e das condições de 

prevenção e proteção contra incêndio; e o PL 3570/2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade 

de vistorias periciais e manutenções periódicas nas edificações constituídas por unidades 

autônomas, públicas ou privadas, em todo o território nacional. 

Quanto à reabilitação de edifícios, de acordo com Cóias (2006), um exame preliminar de 

inspeções e ensaios deve incluir visita ao local, contato com serviços que possam ter ocorrido, 

reuniões com os proprietários, responsáveis pelos edifícios e usuários, que podem ter 

conhecimento direto do estado do edifício, sua construção e história de intervenções. Além 

disso, são importantes o contato com os projetos e projetistas, cálculos, relatórios de ensaios e 

informações sobre a obra. Desse exame, deverão resultar recomendações para um eventual 

exame posterior pormenorizado e quaisquer medidas cautelares ou ações imediatas que se 

considerem justificadas. 

A inspeção visual de um edifício com o propósito de avaliar seu estado de conservação deverá 

incluir uma visão de conjunto, abrangendo todos os aspectos que possam ser relevantes: local 

de implantação, estrutura, envolvente exterior, instalações hidrossanitárias, instalações 

elétricas, mecânicas, combate a incêndio e outros. 

A inspeção pormenorizada pressupõe observações com a utilização de aparelhagem 

apropriada, a realização de ensaios e o recolhimento de amostras para ensaio laboratorial, 

podendo, as observações, estender-se por um período longo. 

Straub (2009) considera estar ainda incipiente o uso de medições de desempenho avançado, 

tecnologia de sensores e sistemas de decisão inteligente de apoio, para acompanhar e informar 

sobre as mudanças de desempenho dos componentes de construção. Os avaliadores, 

responsáveis pela escolha das atividades de manutenção, com base no estado de conservação, 

precisam de boas instruções sobre “como fazer”, incluindo aí uma lista padrão de atividades. 
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 Íntegra da proposta disponível em: http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CIDADES/424082-

PROPOSTA-TORNA-OBRIGATORIA-VISTORIA-PERIODICA-EM-EDIFICIOS.html 
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2.6. A CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE EDIFICADO DAS 

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DA UFG 

As universidades estão entre as mais antigas instituições do mundo. Criadas na Idade Média, 

surgiram pela primeira vez entre os séculos XII e XIII. Seu espaço físico tem sido, ao longo 

da história, peça muito importante na construção da “imagem” da universidade na sociedade 

(CAMPOS, 2010). 

Sobre o alcance da reabilitação de edifícios escolares pela solução de anomalias de 

conservação e desempenho, aborda Gomes (2007): 

A reabilitação de edifícios e particularmente dos edifícios escolares pressupõe que 

para além da resolução de anomalias de conservação, se melhore o desempenho 

local ou geral, aumentando os níveis de qualidade, de forma que possa responder a 

exigências para as quais o edifício inicialmente não foi concebido. As novas 

exigências de desempenho dos edifícios escolares decorrem da necessidade de 

fornecer um serviço educativo segundo padrões elevados em que o ambiente deve 

ser adequado, confortável e estimulante, de modo a favorecer o desempenho 

educativo dos alunos.  

2.6.1. A gestão do parque edificado das IFES 

O espaço universitário, na condição de recurso patrimonial e de gestão, deve constituir-se em 

instrumento de apoio que contribua para as universidades alcançarem seus fins. Os edifícios 

são, em muitos casos, encarados como limitação à liberdade de criação científica, à melhoria 

dos resultados do ensino e da aprendizagem, à abertura a novos públicos e à diversificação 

das ofertas de ensino por parte das universidades (CAMPOS, 2010). 

A partir de 2005, as universidades públicas federais brasileiras vêm investindo 

significativamente em construções e adaptações de edifícios, graças à liberação de recursos 

consideráveis, pelo Ministério da Educação (MEC), para o Programa de Expansão das IFES, 

cujo objetivo é impulsionar a expansão e interiorização do ensino superior. Consta da 

proposta inicial a construção de 42 Câmpus e a criação de 10 novas universidades federais. 

A partir de 2007, pela necessidade de adaptação da universidade à nova realidade econômica, 

financeira e social do país, as IFES brasileiras vivenciam um momento de grande expansão. 

Criou-se o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
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Federais (Reuni), com o propósito de promover mudanças significativas em benefício da 

sociedade, proporcionando-lhe maior acesso ao ensino superior. Para esse fim, promoveu-se o 

aumento da oferta de vagas, no intuito de acolher uma maior parcela da população, bem como 

a interiorização a regiões antes não contempladas (ANDIFES, 2010). 

O sistema federal de educação superior no Brasil conta, atualmente, com 59 Universidades 

Federais e 38 Institutos Federais Tecnológicos, espalhados por 267 Câmpus no país, dos quais 

115 foram criados a partir de 2003, com o objetivo de interiorizar o ensino superior público.
20

  

Os indicadores do crescimento propiciado pelo Reuni mostram sinais de que o sistema federal 

de educação superior brasileiro vive um momento histórico de revitalização, estratégia 

voltada para o desenvolvimento nacional e para o futuro do país.  

Até 2012, estimou-se a aplicação de R$ 2,4 bilhões em investimentos, a criação de 93 319 

novas vagas e 1285 novos cursos de graduação. Destes, 696 são noturnos, 331 de licenciatura, 

640 de mestrado e 428 de doutorado. O total de matrículas alcançará 1,1 milhão de alunos. 

Foram criados, ainda, 25 mil cargos e funções, para ocupação escalonada nos quatro anos de 

implantação do programa (ANDIFES, 2010). 

O aumento da oferta de vagas e a criação de novos cursos nos últimos quatro anos, com o 

consequente crescimento do corpo docente, discente e técnico-administrativo, são desafios 

que têm transformado a realidade da gestão do espaço universitário. O resultado é o aumento 

considerável da área física, a necessidade de melhoria na infraestrutura e adaptações de 

espaços existentes, para assegurar o pleno funcionamento das atividades dessas instituições.  

A crescente complexidade do espaço universitário, desde a especialização de seu corpo 

docente, em especial o dinâmico crescimento de laboratórios de ensino e pesquisa e dos 

recursos tecnológicos no processo de aprendizagem, implica crescentes custos de construção, 

manutenção e outras intervenções físicas. O planejamento eficiente do espaço edificado e sua 

conservação e reabilitação são aspectos essenciais para a melhoria da qualidade e do 

desempenho dos novos espaços.  

São inúmeras as anomalias encontradas nos edifícios das universidades brasileiras, resultado 

de décadas de sucateamento de suas instalações, por falta de intervenções adequadas. 
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 Informação recolhida no site do MEC: www.mec.gov.br 
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Acidentes recentes, como incêndios seguidos de destruição do patrimônio e de pesquisas, que 

redundam em enormes prejuízos para as instituições, têm sido divulgados pela imprensa: 

 uma ala da Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual de São Paulo 

(UNESP), na cidade de Botucatu, foi atingida por um incêndio, em 30/4/2012. O fogo 

atingiu a ala de inspeção de alimentos e por pouco não atingiu uma área de produtos 

inflamáveis. O resultado foi a perda de pesquisas de mais de 30 anos de estudo;
21

 

 no Hospital Universitário Pedro Ernesto, vinculado à Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ), em 4/7/2012, um incêndio iniciado no Almoxarifado atingiu outros 

setores, com paralisação das atividades em diversas unidades;
22

 

 o edifício que abriga 25 laboratórios do curso de Farmácia da Universidade Federal do 

Paraná, em 2/7/2012, foi atingido por uma explosão seguida de incêndio. As causas 

apontam anomalias nas instalações elétricas. Com o fogo, tubulações hidráulicas 

romperam e a água invadiu outros laboratórios. Além do prejuízo material, o diretor 

daquela unidade afirmou que a grande perda foi imaterial, pois alguns professores 

tinham ali pesquisas em andamento há mais de 30 anos.
23

 

2.6.2. A UFG e experiências de reabilitação 

A Universidade Federal de Goiás foi criada em 1960, pelo agrupamento de cinco unidades de 

ensino isoladas, sendo sua primeira ocupação o Câmpus da Praça Universitária, atualmente 

denominado Câmpus Colemar Natal e Silva. No início da década de 1970, com a criação da 

Escola de Agronomia e Veterinária e a aquisição de diversos terrenos/fazendas ao redor, 

concretizou-se a implantação do Câmpus Samambaia. A instituição, hoje, conta com mais 

quatro Câmpus, nas cidades de Catalão, Firminópolis, Jataí e Goiás.  

O aumento na oferta de vagas para os cursos de graduação presencial, de 2006 para 2010, 

chegou a 73%, e no período do Reuni o incremento foi de 66%. A expansão do número de 
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 Informação disponível em: http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2012/04/incendio-destroi-material-

de-pesquisa-na-unesp-de-botucatu-sp.html 

22
 Informação disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Sociedade/noticia/2012/07/incendio-atinge-

hospital-universitario-pedro-ernesto-no-rio-de-janeiro.html 

23
 Informação disponível em: http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/07/02/apos-explosao-federal-do-parana-

fecha-laboratorios-do-curso-de-farmacia.htm 
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vagas e cursos noturnos foi da ordem de 83%, ao passo que as licenciaturas cresceram 38% no 

período, além do avanço também nos Câmpus de Catalão, Goiás e Jataí (UFG, 2008). 

O momento particular de expansão por que passam seus cursos e área física, nos últimos anos, 

e a projeção para os próximos, impressiona positivamente, tanto pelo seu histórico anterior (a 

falta de investimentos em reformas e construções) como pelos recursos financeiros investidos 

em edificações, para se tornarem compatíveis com o crescimento do número de alunos e 

cursos em todos os seus Câmpus.  

A UFG, em 2007, com aproximadamente 15 000 alunos matriculados, saltou para um total 

aproximado de 25 000 alunos em 2012.  

Somente para o período de 2007 a 2012, a UFG estabeleceu como meta inicial para o 

Programa Reuni a ampliação da área física em aproximadamente 58 414 m
2
, o equivalente a 

um crescimento de mais de um quarto da área construída existente no ano de 2008, sem 

considerar os recursos oriundos do próprio orçamento da UFG, das chamadas Emendas 

Parlamentares, e recursos de instituições de fomento a pesquisas, liberados para atender a 

necessidades de novas construções, reformas e adaptações de unidades de ensino (UFG, 

2008). Essa previsão de crescimento foi ultrapassada em praticamente o dobro. 

Somados os investimentos realizados no período de 2006 a 2013, o crescimento estimado será 

de 180 155,00 m
2
 de obras inauguradas, ou seja, um crescimento de 87% da área física em 

oito anos, sem considerar as obras que serão finalizadas em 2014 (Figura 2.5). 
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Figura 2.5 – Ampliação da área física e área total da UFG – 2005 a 2012 (CEGEF/UFG, 2012)  

 

Não obstante esse significativo avanço, a UFG, como a maioria das IFES, não conseguiu 

solucionar as anomalias dos edifícios mais antigos que abrigam as unidades de ensino, as 

áreas de apoio e administração, que não tiveram suas instalações físicas recuperadas ou 

atualizadas para acompanhar o desenvolvimento acadêmico e científico.  

O modelo para alocação de recursos financeiros da UFG entre as Unidades Acadêmicas dos 

Câmpus de Goiânia e interior, cujo montante é estabelecido para o pagamento das despesas de 

Outros Custeios e Capital, inclui despesas, como água, energia elétrica, limpeza, vigilância, 

material de consumo básico, mobiliários, dentre outras, insuficientes para os investimentos 

nos edifícios. Os indicadores para essa distribuição não levam em consideração as 

necessidades dos espaços edificados (UFG, 2011). 

Para a maioria das unidades acadêmicas e órgãos administrativos, o espaço físico (salas de 

aula, de reunião, de estudo, salas para grupos de pesquisa, gabinetes, auditórios, teatro, 

laboratórios, biblioteca, equipamentos e laboratórios de informática e outros) é 

reconhecidamente insuficiente, de acordo com questionário do Relatório de Autoavaliação 

Institucional da UFG para os anos de 2009 e 2010. Apesar disso, a comunidade universitária 

percebe uma crescente melhoria na infraestrutura física, que tem gerado mudanças positivas 

em benefício dos alunos, da qualidade dos cursos e da comunidade acadêmica (UFG, 2011). 

Com base em levantamento de dados dos edifícios (por idade de construção), realizado pelo 

autor deste trabalho, é possível demonstrar as deficiências no parque edificado da UFG e 

necessidades de intervenção em edificações, as quais requerem mudanças consideráveis para 
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o atendimento pleno de suas funções. Tais intervenções se enquadram no conceito reabilitação 

de edifícios. Pelo menos um terço da área física da UFG, somente em Goiânia, precisa de 

intervenção, o que proporcionaria melhorias substanciais para as unidades de ensino.  

As edificações com anomalias mais graves estão com mais de 40 anos de uso e não passaram 

por intervenções em seu conjunto, apenas reformas pontuais. São anomalias que se acumulam 

e aumentam no decorrer dos anos e com soluções cada vez mais onerosas. 

Nem todos os edifícios merecem estudos de reabilitação logo à primeira análise, tendo em 

vista a situação precária em que se encontram, e também pelo pouco valor arquitetônico e 

histórico que representam. Nesses casos, eles deveriam ser demolidos, pois não agregam 

valor, somente despesas crescentes com reparação e manutenção.  

Em outro estudo, Oliveira (2010) analisou uma experiência de reabilitação de um edifício 

destinado ao Centro Cultural UFG (Figura 2.6) e apontou os principais problemas nessa 

intervenção física: 

Figura 2.6 - Centro Cultural UFG – (a) antes e (b) depois da reabilitação (ASCOM, 2006 e 2011) 

 

 não se investigam os projetos originais e suas alterações, os conceitos utilizados por 

seus autores à época da elaboração dos projetos e o histórico de anomalias. Ainda, 

existe a falta de registros das intervenções ao longo dos anos; 

 há uma série de incompatibilidades entre os projetos de arquitetura e complementares 

de engenharia, que implicam retrabalhos e paralisação de serviços. O tempo de 

dedicação dos profissionais a projetos dessas intervenções é pequeno; e não são 

realizadas inspeções determinantes das reais condições em que se encontra o edifício; 
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 os orçamentos são imprecisos, por falta de levantamento minucioso, in loco, das 

anomalias, e pela falta de composição de custos adequada para esse tipo de 

intervenção; 

 materiais e componentes construtivos são reaproveitados sem passar por um processo 

de recuperação. É o caso de esquadrias, cobertura, instalações hidrossanitárias, 

elétricas e outras. Faltam sistemas construtivos racionalizados; 

 as empresas contratadas em processos de licitação pública, em obediência à 

Lei 8.666/1993 - normas para licitações e contratos da administração pública -, são de 

pequeno porte e não estão capacitadas para a execução dessas obras. 

Têm sido realizadas pesquisas com edifícios, utilizando os da UFG, nos cursos de pós-

graduação na Escola de Engenharia Civil e, mais recentemente, no Programa de Pós-

graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil (PPG-GECON). Esses estudos 

(dissertações) têm por finalidade contribuir para a melhoria da qualidade dos projetos, obras e 

outras intervenções físicas na UFG. Merecem destaque os seguintes trabalhos: 

a) Guimarães (2003), em estudo de caso de vinte edifícios da UFG, procedeu à avaliação 

comparativa do grau de deterioração e dos fatores que contribuem para potencializar 

as anomalias das edificações. O resultado desse trabalho mostrou a maior ocorrência 

de trincas ou fissuras em relação aos demais problemas patológicos. Com relação à 

umidade, verificou-se que as causas mais prováveis ficaram distribuídas em falta ou 

falha na estanqueidade de esquadrias, falta ou falha em drenagens adjacentes, trincas 

ou fissuras, falta ou falha em impermeabilizações e outras; 

b) Ochoa (2010), em avaliação in loco do conforto ambiental (térmico, acústico e 

lumínico) de salas de aulas de dois edifícios da UFG, o da Faculdade de Artes Visuais 

e o bloco B das Escolas de Engenharias, constatou que há uma influência dos 

elementos arquitetônicos no conforto lumínico das edificações. Um fator a ser 

destacado é que, apesar de possuírem orientação solar similar, os resultados do 

desempenho ambiental de cada um dos edifícios foram diferenciados – os brises do 

edifício da Faculdade de Artes Visuais (FAV) cumprem melhor papel que os do bloco 

B. No caso do conforto térmico, a FAV conta com mais horas inseridas na zona de 
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conforto, mas a média de temperatura dessas horas é mais alta que a média encontrada 

no bloco B das engenharias; 

c) Mendonça (2011) utilizou os instrumentos de avaliação pós-ocupação (APO) na 

Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC), numa relação entre o ambiente construído 

e o comportamento humano, e demonstrou que, na aplicação da APO junto aos 

usuários, o conforto acústico chegou a 100% de descontentamento, o que já tinha sido 

revelado desde o início da ocupação do edifício, devido à interferência do intenso uso 

de instrumentos musicais; 

d) Freitas (2012) estudou a influência das condições climáticas na durabilidade dos 

revestimentos de fachadas, utilizando como estudo de caso os blocos A e B das 

Escolas de Engenharias da UFG. Como principais resultados, têm-se: as fachadas 

estão expostas a diferentes níveis de umidade e temperatura, o que pode favorecer sua 

deterioração; a fachada norte é a que recebe mais insolação, tanto no período seco 

quanto no chuvoso, contribuindo para um alto índice de fissuração; essa mesma 

orientação solar também é uma das mais úmidas e com maiores níveis de 

manchamento. Observou-se que, dentre os locais escolhidos para medição de umidade 

e temperatura superficiais, os detalhes arquitetônicos são os mais propícios à 

deterioração. 
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CAPÍTULO 3                                                                             

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE 

REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

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. Esse conhecimento possibilita observar a diferença de 

âmbitos de aplicação, estruturas de avaliação e de resultados. Neste capítulo, são descritos, de 

forma cronológica e sintetizada, os principais objetivos de vinte métodos de avaliação de 

edifícios encontrados na bibliografia, na sua maioria europeus, à exceção de um método da 

Austrália e um dos EUA. A maior parte dos métodos foi criada por iniciativas governamentais 

e entidades científicas ou profissionais. Para subsidiar o método em estudo, realizou-se, ainda, 

uma análise do modo como se obtém a ponderação dos diferentes elementos avaliados. 

3.1. OBJETIVOS DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Para Vilhena (2012), a avaliação do estado de conservação de um edifício é tarefa 

tecnicamente complexa, exige conhecimento, equipamento e tempo. Normalmente, o 

diagnóstico das causas das anomalias não é investigado em profundidade, realiza-se pela 

identificação de sinais ou indicadores de sintomas de degradação ou de anomalia. Com base 

nas informações coletadas durante as pesquisas, é possível estabelecer as estratégias de 

intervenção ou políticas de conservação e manutenção, incluindo custos estimativos médios 

para a sua implementação (PEDRO, VILHENA, PAIVA, 2011). 

Straub (2009) ressalta que a avaliação do estado de conservação de edifícios deve ser usada 

como uma ferramenta de gestão, para avaliar o estado técnico das edificações ou parques 

edificados, como apoio às expectativas de longo prazo de manutenção. As avaliações podem 

fornecer dados objetivos sobre o estado de componentes da construção. 

Desse modo, os métodos de avaliação do estado de conservação de um edifício constituem 

medida de incentivo ao cumprimento do dever de conservação, ao estimar as anomalias 

existentes e buscar a recuperação das edificações. Definem, em geral, procedimentos para a 

verificação da existência de anomalias nos principais elementos construtivos e equipamentos 

dos edifícios. 
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Rodrigues (2008) afirma que os métodos de diagnóstico do estado de degradação dos edifícios 

são a base para o desenvolvimento de qualquer programa de gestão de um parque imobiliário, 

pois permitem às entidades gestoras planejarem as ações, tanto do ponto de vista técnico 

quanto do ponto de vista econômico. 

Os objetivos dos diagnósticos podem ser diversos, e são eles que definem os conteúdos e os 

pontos dos edifícios a serem analisados, a pormenorização do estudo e a precisão da 

informação a recolher. Por isso, é necessário adequar a dimensão do estudo aos objetivos que 

se deseja atingir. Um dos objetivos comuns da utilização das diferentes ferramentas de 

diagnóstico consiste em disponibilizar aos técnicos um documento para a execução do 

diagnóstico da forma mais simples possível (LANZINHA, 2006). 

Silva (2011), por sua vez, considera que, para o gestor técnico de edifícios, mais importante 

que a ocorrência de determinada anomalia é conhecer sua consequência, sob diversas 

perspectivas: na saúde dos usuários, no uso do edifício, na aceleração da degradação do 

elemento e dos elementos adjacentes ou nos custos de reparação. 

Tradicionalmente, uma pesquisa com descrição tem sido amplamente utilizada para relatórios 

de condição do estado de conservação de um edifício. Pesquisas que utilizam classificações 

em vez de descrições estão também ganhando ampla aceitação, porque servem para uma 

precisa análise numérica (HAMZAH et al., 2010) 

Em qualquer situação, os principais objetivos que se pretende cumprir com a aplicação das 

metodologias são: a coleta de informação sobre os processos construtivos e materiais 

utilizados, a identificação de tipologias e funcionalidades dos espaços, a identificação e 

registro das principais anomalias, a verificação da existência de situações de risco imediato e 

avaliação quantificada do estado de conservação. 

O âmbito de aplicação dessas metodologias é o seguinte: transações imobiliárias, locação de 

imóveis, alteração de regulamentos das construções, alteração de funcionalidade de um 

edifício, danos em edifícios causado por ações imprevistas, realização de operações de 

manutenção, definição de programas de manutenção/reabilitação preventivos e avaliação 

patrimonial (VILHENA, 2011). 

No processo de avaliação do estado de conservação, primeiramente ocorre a avaliação de 

anomalias, pois sem essa informação não se poderia formular as atividades de manutenção ou 



Método de avaliação de necessidades e prioridades de reabilitação de edifícios de instituições federais de...  70 

M. A. Oliveira                                                                                                                                             Capítulo 3 

estimativa de custos. Posteriormente, o técnico avaliador passa para outros parâmetros: a 

importância dos defeitos, a intensidade de defeitos e a extensão de defeitos, o que leva a uma 

classificação da condição de conservação (STRAUB, 2009). 

As primeiras preocupações com o estado de conservação dos edifícios conduziram à criação 

de orçamentos globais, calculados com base em índices obtidos em estudos estatísticos. Sua 

aplicação a um conjunto de patrimônio, de forma simples, resultou em graves erros - como 

dotações reduzidas - em função dos orçamentos teóricos calculados. Tornou-se evidente a 

necessidade de evolução dos métodos de análise e gestão em face das necessidades de 

aplicação a conjuntos heterogêneos e adaptados a cada tipo de edifício. Considerou-se 

necessário um diagnóstico circunstanciado do edifício antes de programar ou efetuar 

quaisquer trabalhos de manutenção. Na década de 1980, com a evolução da informática, 

criaram-se os primeiros instrumentos de apoio à gestão de edifícios (LANZINHA, 2006). 

3.2. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

As vinte metodologias investigadas neste trabalho referem-se, em sua maioria, às de países 

europeus, criadas com base em outros métodos equivalentes, assim distribuídos: Portugal (5 

métodos), Espanha (4 métodos), França (3 métodos), União Europeia (2 métodos), Reino 

Unido (2 métodos), Suíça (1 método), Holanda (1 método), Austrália (1 método) e EUA (1 

método). 

Não foram encontrados métodos de avaliação relacionados ao Brasil, somente trabalhos 

voltados para etapas de processos de projetos, de elaboração de orçamentos, de execução de 

obras, de certificações voltadas para a aplicação dos conceitos de edifícios sustentáveis e de 

ferramentas para eficiência energética. O trabalho de Galvão (2012) é o mais próximo de um 

método de avaliação, ao propor, por meio de um conjunto de procedimentos metodológicos, 

um roteiro destinado a auxiliar na etapa de estudo de viabilidade de reabilitação de edifícios 

de apartamentos antigos. 

Na Europa, foram desenvolvidos diferentes métodos de avaliação do estado de conservação 

dos edifícios, a maior parte deles, com base em iniciativas institucionais e financiados por 
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diferentes países da União Europeia; outros são teses de doutoramento, na maioria, voltados 

para edifícios habitacionais. 

De acordo com VILHENA (2011), a maior parte dos métodos tem especificidades que tornam 

difícil a generalização de sua aplicação. Em outros, a falta de critérios perfeitamente definidos 

denota uma avaliação baseada na experiência do técnico que a realiza, o que conduz à 

subjetividade nos resultados. 

Serão abordados, a seguir, por cronologia e de forma resumida, os objetivos e determinadas 

particularidades dos métodos de avaliação do estado de conservação que apresentam 

similaridade com o tema em estudo.  

3.2.1. Test Habitatge – Espanha/1989  

Desenvolvido pelo Collegi d´Aparelladores i Arquitects de Barcelona, foi inspirado em outros 

métodos implementados em países europeus; tem por objetivo adaptar os métodos criados 

para avaliar economicamente intervenções em conjuntos importantes de edifícios, para uso na 

avaliação de habitações multifamiliares ou unifamiliares com mais de dez anos. Propõe-se a 

decomposição do edifício em 55 elementos funcionais principais, que se agrupam em seis ou 

cinco níveis de degradação. Utilizando-o, é possível estimar os custos; e uma inspeção visual 

completa pode ser suficiente para avaliar o estado de conservação, apesar de não detectar 

patologias complexas nem localizar anomalias não aparentes (LANZINHA, 2006). 

3.2.2. Méthode d´Évaluation Rapide Habitat (MER HABITAT) – 

Suíça/1996 

O Méthode d´Évaluation Rapide Habitat (MER HABITAT) é um método de diagnóstico de 

anomalias; visa fornecer a quantidade e o custo dos trabalhos de renovação ou reparação de 

um edifício de habitação que possa conter espaços comerciais, após efetuado um diagnóstico 

convencional das diferentes classes de degradação, para a reposição a um bom estado de 

conservação. Posteriormente, com o auxílio de dados estatísticos ou série de preços, calculam-

se os custos unitários de reposição, adicionando-os, para obter o custo total da intervenção a 

efetuar. Foi desenvolvido como ferramenta de apoio aos projetos de reabilitação de edifícios 

de habitação na Suiça (ARAÚJO; PEDRO; VILHENA, 2012).  
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Busca-se a determinação satisfatória de um nível mínimo de renovação, para alcançar o 

máximo de qualidade. Propõe-se a decomposição do edifício em 31 tipos de trabalho, que se 

agrupam em 9 capítulos ou partes, decompostos em 291 elementos, o que pode gerar 

dificuldades de aplicação. Além disso, o diagnóstico do estado de degradação, a natureza dos 

trabalhos necessários à reposição dos elementos do edifício em boas condições e os custos 

parciais e totais referem-se a dois “Edifícios-Modelo” (LANZINHA, 2006). 

3.2.3. Energy Performance, Indoor environmental Quality and Retrofit 

(EPIQR) – Europa/1998 

Desenvolvido com o apoio do programa JOULE III, por especialistas de sete países europeus, 

financiado pela União Europeia, teve como objetivo produzir uma ferramenta para apoiar o 

planejamento técnico-financeiro de reabilitação e reconversão de edifícios de habitação, 

permitindo ao usuário decidir sobre a melhor opção a tomar, em função dos possíveis cenários 

de intervenção. O edifício é decomposto em 50 elementos (JAGGS; PALMER, 1999).  

O método contém as seguintes informações: dossiê completo, descrevendo o estado geral do 

edifício a renovar; diagnóstico relativo ao estado físico e funcional do edifício; informação 

detalhada da natureza dos trabalhos a realizar; estimativa provável dos custos de 

renovação/reabilitação; otimização dos consumos de energia do edifício pós-intervenção; 

medidas necessárias para a correção de anomalias relativas à qualidade do ar e conforto 

interior; estudo das possibilidades de requalificar e valorizar o imóvel, com eventual mudança 

de utilização (LANZINHA, 2006).  

Sua principal meta é melhorar a eficiência, a qualidade do ar e o conforto interior, tendo em 

conta não só a qualidade do consumo de energia e ar, mas também a degradação dos 

elementos construtivos, o que se caracteriza pelo termo retrofit (VILHENA; PEDRO; 

BRITO, 2011). 

Para facilitar todo o processo de registro e assegurar uma análise correta, foi elaborado um 

software, que possui, na sua base de dados, texto e imagens que podem ser comparados com o 

estado em que se encontra o edifício (Figura 3.1). 
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Figura 3.1 – Códigos de degradação EPIQR (LANZINHA, 2006) 

 

O sistema EPIQR foi aplicado numa amostra de 36 edifícios habitacionais de sete países, com 

clima e processos construtivos bastante diferentes. A avaliação do estado de conservação 

realiza-se com base na identificação das anomalias e sua severidade e na extensão dos 

trabalhos imprescindíveis para sua efetivação (VILHENA, 2011). 

3.2.4. Building Condition Assessment (BCA) – Austrália/1999 

O guia Building Condition Assessment (BCA)
 24

 foi desenvolvido pelo governo de 

Queensland – Austrália, como um conjunto de políticas e guias de orientação, para que as 

contratações de avaliações do estado de conservação e dos trabalhos de manutenção de todos 

os edifícios administrados pelo governo obedeçam aos requisitos estabelecidos. Seu objetivo é 

a criação de um procedimento consistente para a manutenção de edifícios por todos os 

ministérios, do planejamento à execução, e a avaliação do estado físico dos elementos que 

compõem o edifício e seus equipamentos, para definir a necessidade de manutenção. A 

metodologia originou um relatório que compreende o índice de degradação, a prioridade de 

                                                 
24

 Queensland Department of Public Works – Maintenance Management Framework: Policy for the 

maintenance of Queensland government buildings. 1999. P. 2. Austrália.  
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intervenção, os trabalhos necessários e a estimativa do custo. O BCA foi aprovado em 1999, 

revisto em 2007 e em 2009 (ARAÚJO; PEDRO; VILHENA, 2012). 

3.2.5. Standard guide for property condition assessments: baseline property 

condition assessment process – EUA/1999 

É um guia de orientações processuais e metodológicas para proceder à avaliação do estado de 

conservação de edifícios. Corresponde à norma E2018 da American Society for Testing and 

Materials (ASTM), que visa normalizar o processo de avaliação do estado de conservação de 

imóveis, nos EUA, a ser aplicado em qualquer tipo de edifício. Não se constitui em método de 

avaliação nem é de aplicação obrigatória em todas as avaliações efetuadas naquele país, pois 

não existe legislação sobre ela. Foi criado em 1999, com última revisão em 2008. Tem como 

objetivos: definir bons hábitos e práticas na elaboração de uma avaliação do estado de 

conservação de um imóvel; assistir no desenvolvimento de uma normalização de vistorias e 

investigações; recomendar protocolos a consultores, para comunicar observações, opiniões e 

recomendações de maneira perceptível ao cliente. A norma define as figuras, refere-se a seus 

deveres e responsabilidades, sequência do processo de avaliação, limite do âmbito de 

aplicação e indica os resultados a obter. Não prevê o cálculo de um índice que retrate o estado 

de conservação global do edifício, seu objetivo é a análise das implicações financeiras do 

imóvel (ARAÚJO; PEDRO; VILHENA, 2012). 

3.2.6. TOBUS (Ferramenta de Seleção de Edifícios de Escritórios) – 

Europa/2000 

O sistema TOBUS é uma ferramenta de diagnóstico e de apoio à tomada de decisão, cuja 

metodologia e software, dirigidos a edifícios de escritórios, foram desenvolvidos por 

especialistas de sete instituições de diferentes países, com o apoio do Programa JOULE II da 

Comissão Europeia, para apoiar os projetos de reabilitação de edifícios, permitindo a 

definição de diferentes cenários para a realização de trabalhos, para as novas exigências de 

eficiência energética, acessibilidade e instalações (VILHENA, 2011; FLOURENTZOU; 

GENRE; ROULET, 2002).   

Um esquema de diagnóstico estruturado permite que arquitetos e engenheiros possam, 

simultaneamente, lidar com todo o processo complexo de remodelação ou reabilitação de 
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edifícios de escritórios no que diz respeito à obsolescência, deterioração funcional, consumo 

de energia e qualidade ambiental interna (CACCAVELLI; GUGERLI, 2002).  

Esse método, usado com base na experiência adquirida com o projeto EPIQR, adiciona novas 

situações e fatores aplicáveis a edifícios de escritórios (obsolescência, deterioração funcional, 

serviços de reparação, consumo de energia e qualidade ambiental interna). Foi desenvolvido 

para ser aplicado nos estágios iniciais da reabilitação de projetos de renovação. A avaliação 

do estado é baseada na identificação de anomalias, na definição da degradação e na extensão 

das obras, incluindo os custos envolvidos (VILHENA; PEDRO; BRITO, 2011). 

Para Wittchen e Brandt (2002), a metodologia TOBUS oferece ao avaliador uma maneira 

fácil de analisar as possíveis ações para retrofit de um edifício de escritórios em análise 

multicritérios, e proporciona uma oportunidade de comparar diferentes cenários. Algumas 

operações, difíceis de executar usando a versão em papel da metodologia, parecem mais 

fáceis usando o método interativo, executado em computador portátil durante as pesquisas. 

Acrescenta-se o XENIOS, outro sistema desenvolvido no âmbito de projetos de investigação 

no quadro dos programas europeus, além do EPIQR e TOBUS. Elaborado em 2004, como 

apoio à realização de manutenção e remodelação de hotéis, com o objetivo de avaliar a 

possibilidade de melhorar a estrutura do edifício, de reduzir o consumo energético e de 

aproveitar energias renováveis (VILHENA, 2011). 

3.2.7. CLAU 2000 – Espanha/2000 

Trata-se de um assistente de manutenção, uma aplicação informática que facilita as tarefas 

técnicas referentes à gestão e manutenção de edifícios, especificamente dos condomínios;  

uma evolução do Método TEST HABITATGE. É uma aplicação de apoio à inspeção do 

edifício, pois dispõe de informação completa relativamente aos elementos construtivos, ao 

estado de degradação e ainda aos possíveis efeitos dos materiais constituintes, na procura da 

eficiência energética, com respeito ao meio ambiente. A inspeção do edifício é esquematizada 

em 29 elementos construtivos, agrupados em seis partes (LANZINHA, 2006). 
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3.2.8. Housing Health and Safety Rating System (HHSRS) – Reino 

Unido/2000 

O objetivo desse Sistema de Avaliação de Saúde e Segurança é analisar os potenciais riscos à 

saúde e segurança, advindos das deficiências identificadas em residências, tendo por base o 

princípio de que qualquer local residencial deverá propiciar um ambiente saudável e seguro 

para qualquer ocupante ou visitante. É alicerçado na avaliação da probabilidade de uma 

ocorrência que poderia causar danos aos usuários dos edifícios, e da gravidade dos resultados 

prováveis de tal ocorrência, o que fundamenta a decisão sobre as condições ou não de 

utilização do imóvel (VILHENA; PEDRO; BRITO, 2011). 

Os perigos a identificar e avaliar são apenas os relativos à segurança e saúde dos ocupantes, e 

se baseiam em dois aspectos: a probabilidade de ocorrência de um fator que possa causar 

danos aos usuários dos espaços e a severidade desses danos, caso a ocorrência venha a se 

confirmar.  

Para a implementação do método, desenvolveram-se instrumentos de aplicação (Figura 3.2) 

que permitem o registro das anomalias detectadas, a definição dos perigos existentes e o 

cálculo das probabilidades de ocorrência de danos resultantes desses perigos. 

Figura 3.2 – Grelha de avaliação do HHSRS  

 

Calcula-se também o coeficiente de perigo da habitação visitada. Nesse método, considera-se 

a existência de perigo quando a habitação não assegura o cumprimento das exigências 

funcionais que lhe são aplicáveis; e o não cumprimento decorre da existência de anomalias 
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nos elementos construtivos. Ao técnico, solicita-se definir obras de reabilitação que permitam 

a mitigação dos perigos identificados (VILHENA, 2011). 

3.2.9. Método do Guide SOCOTEC - Espanha/2003 

Guia da manutenção e da reabilitação, apresenta um método de graduação do estado de 

conservação do edifício, que consiste em determinar, após efetuado seu diagnóstico, o grau de 

degradação dos vários componentes e respectivos órgãos, atentando para a análise das 

deficiências que apresentam quanto à alteração dos materiais ou componentes, à degradação 

pela falta de manutenção, às anomalias reveladoras de patologias, à obsolescência das funções 

a que se destinava sua utilização, à insalubridade dos locais ou insegurança das instalações e 

às degradações ligadas a uma utilização anormal dos edifícios ou dos equipamentos e aos 

defeitos acidentais. A cada uma dessas deficiências, efetua-se a graduação de 0 (deficiência 

máxima) a 20 (estado novo), para determinar o grau de degradação atual, comparativamente 

ao estado novo, e decidir pelo tipo de ação a implementar a cada uma, não existindo avaliação 

global (RODRIGUES, 2008). 

3.2.10. Inhabitable Buildings - França/2003 

 O “Método para avaliação do estado de conservação de edifícios que podem ser declarados 

inabitáveis” foi criado para renovar o procedimento de declaração de edifícios insalubres. Seu 

objetivo é avaliar tecnicamente uma habitação e suas condições de habitabilidade, para reunir 

informações sobre a degradação física do edifício – fornecer informações que orientem 

quanto às obras necessárias para atenuar os defeitos detectados. A avaliação baseia-se na 

verificação da gravidade dos defeitos que ocorrem nos elementos de construção e 

equipamentos (VILHENA; PEDRO; BRITO, 2011). 

3.2.11. Método de certificação das condições mínimas de habitabilidade 

(MCH) - Portugal/2003 

O governo português desenvolveu uma ação legislativa de modo a solucionar a situação de 

rendas congeladas por longos anos, permitindo sua atualização, desde que as habitações 

tivessem condições de habitabilidade, comprovadas após vistorias e liberação do devido 

certificado. Como suporte, desenvolveu-se o MCH, um conjunto de procedimentos para 
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averiguar se uma habitação possui ou não condições mínimas de habitabilidade - exigências 

funcionais de segurança e de saúde pública em nível que não coloque em risco a vida dos 

moradores. Para a aplicação da metodologia, foram criados três instrumentos: ficha de 

avaliação, ata da vistoria e instruções de vistoria e de preenchimento da ficha de verificação. 

Na metodologia de avaliação, cada questão/requisito tem a mesma influência para o resultado 

final. No caso de uma das questões ser “não cumpre”, não será emitido o certificado, o que 

não leva à necessidade de uma fórmula de cálculo (PEDRO; VILHENA; PAIVA, 2011; 

VILHENA, 2011).  

3.2.12. Método de Avaliação do Estado de Conservação (MAEC) – 

Portugal/2006 

O MAEC foi desenvolvido no LNEC, em 2006, para avaliar o estado de conservação e 

observar a existência de infraestruturas básicas de um imóvel arrendado, independentemente 

de seu uso, morfologia, época de construção ou processo construtivo. Para tal, identifica as 

anomalias nos imóveis e verifica a forma como afetam os elementos construtivos e a 

satisfação das exigências funcionais. O método registra a possibilidade de riscos presentes ou 

futuros para os usuários e o público (PEDRO; PAIVA, 2006; VILHENA, 2011).  

Para definir o estado de conservação, são comparadas as condições do elemento funcional, na 

data da vistoria, com as condições por ele proporcionadas, quando o edifício foi construído; 

ou quando sofreu a última intervenção profunda. O resultado da avaliação é apresentado sob a 

forma de um índice de conservação, que determina o coeficiente a utilizar no cálculo do valor 

máximo de renda e no cálculo de benefícios fiscais à reabilitação (PEDRO; VILHENA; 

PAIVA, 2009; PEDRO et al., 2011). 

O método permite verificar a gravidade dos defeitos que ocorrem nos elementos de 

construção e equipamentos e o estado de conservação da habitação e das partes comuns do 

edifício. As infraestruturas observadas são as instalações de distribuição de água, de 

eletricidade e de drenagem de águas residuais; incluem-se também os equipamentos sanitários 

e de cozinha (VILHENA; PEDRO; BRITO, 2011; RODRIGUES, 2008).  
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Os instrumentos de aplicação do método consistem em ficha de avaliação e instrumentos de 

apoio, que são as instruções de aplicação,
25

 sítios na internet, o código de ética e a limitação 

de responsabilidade do avaliador. Encontra-se em aplicação desde janeiro de 2007 e foram 

efetuadas mais de 30 000 vistorias até maio de 2010. 

3.2.13. Padrão Holandês para avaliação do estado de conservação (NEN 

2767) – Holanda/2006-2009 

 O método é um conjunto de normas técnicas, elaboradas por iniciativa do Governo Holandês 

– Dutch Government Buildings Agency, com o objetivo de normalizar o processo de avaliação 

do estado de conservação dos edifícios, tanto na parte de componentes como de serviços. 

Pretende orientar a implementação de técnica rigorosa e independente de avaliação de 

edifícios dentro de parques edificados. As informações coletadas são usadas para apoiar uma 

definição objetiva do estado de conservação de cada edifício e para planejar as intervenções 

de manutenção, priorizar investimentos, monitorar o progresso da degradação de elementos de 

construção e comparar o estado de conservação de edificações diferentes (VILHENA; 

PEDRO; BRITO, 2011; VILHENA, 2011; SILVA, 2011). 

A aplicação da norma pode incluir: visualização da condição física, planejamento de 

manutenção, priorização dos orçamentos de manutenção, controle das condições físicas, 

comunicação sobre a condição física real avaliada e condição desejável do edifício 

(STRAUB, 2009). 

A norma é composta de três partes, publicadas em diferentes tempos: na primeira, a 

metodologia de avaliação (NEN, 2006); na segunda, a lista de 52 elementos funcionais 

(construtivos e equipamentos) e de anomalias a considerar na avaliação (NEN, 2008); e, na 

terceira, a metodologia de agregação com a fórmula de cálculo (SILVA, 2011).  

O processo de avaliação, em primeiro lugar, é baseado na detecção das anomalias dos 

elementos funcionais. Posteriormente, os parâmetros avaliados são: a importância das 

anomalias (pouco importantes, importantes e críticas), sua intensidade (reduzida, média e 

grande) e extensão (pontual, localizada, média, frequente e generalizada). A extensão e a 
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 As instruções de aplicação estão disponíveis no site: http--www.portaldahabitacao.pt-opencms-export-sites-

nrau-pt-nrau-docs-MAEC_2007-10.pdf 
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intensidade de uma anomalia, combinadas com a importância, levam a uma classificação do 

estado de conservação, com pontuação de anomalias como produto intermediário (STRAUB, 

2009). 

A avaliação identifica as anomalias e sua qualificação, na condição de elementos potenciais 

de degradação da funcionalidade do elemento construtivo, não sendo realizado o diagnóstico 

das prováveis causas da sua ocorrência (VILHENA, 2012). 

3.2.14. Metodologia de diagnóstico exigencial de apoio à reabilitação de 

edifícios de habitação (MEXREB) – Portugal/2007 

Em tese de doutorado desenvolvido na Universidade da Beira Interior, foi concebida a 

Metodologia de diagnóstico exigencial aplicada à reabilitação de edifícios, apoiada por uma 

aplicação informática denominada MEXREB (LANZINHA, 2006).  

Além da análise comparativa do estado de degradação utilizada nos diversos métodos, 

propõe-se uma nova metodologia que permita comparar os desempenhos dos diversos 

elementos do envelope do edifício, com as exigências técnicas do seu funcionamento, 

definidas em normas e regulamentos aplicáveis a edifícios de habitação e em manuais de boas 

práticas de construção. A aplicação dessa metodologia busca produzir informação para definir 

cenários de reabilitação dos edifícios (VILHENA, 2011). 

Foram elaborados três instrumentos: ficha para inspeção visual de avaliação do estado de 

conservação do edifício, questionário aos moradores e software MEXREB (Figura 3.3). 

Quanto à fórmula de cálculo, não há um índice único que integre as classificações obtidas; 

para cada elemento funcional, determina-se uma classificação, que indica o nível de 

desempenho, e são apresentadas em relatório. 
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Figura 3.3 – Zona Opaca Software MEXREB (LANZINHA, 2009) 

 

A metodologia foi aplicada a um conjunto de 39 edifícios, num total de 498 habitações de 

baixa renda, abrangendo um conjunto de 1.086 residentes. Foi concebida para ser aplicada a 

edifícios habitacionais, do tipo multifamiliar, sendo recomendada como faixa ótima de 

avaliação a dos edifícios recentes – entre 5 e 30 anos. Segundo o autor do método, a 

experiência mostra que não é conveniente avaliar edifícios muito antigos (com mais de 50 

anos, com estruturas mistas de alvenaria e madeira), com base nos pressupostos e exigências 

atuais (LANZINHA, 2006).  

O método se complementa por uma análise dos aspectos relativos aos custos, associados aos 

trabalhos de reabilitação, com um aplicativo informático denominado ESTIMA (Estimativa 

de custos de trabalhos de reabilitação de edifícios de habitação) (LANZINHA; FREITAS; 

GOMES, 2000; LANZINHA, 2006).  

3.2.15. Método de avaliação de necessidades de reabilitação de edifícios 

(MANR) – Portugal/2007 

Em 2006, o governo português criou um programa nacional de qualificação e reabilitação de 

áreas urbanas problemáticas. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) 

solicitou, em 2007, o apoio do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), na análise 

das condições de habitação do Bairro do Alto da Cova da Moura, localizado no município de 

Amadora, área metropolitana de Lisboa. 

O MANR é um modelo multicritério, e estabelece um conjunto de procedimentos para 

determinar as necessidades de reabilitação de um edifício no seu todo, de modo a dotá-lo de 
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condições mínimas de habitabilidade. O nível de satisfação das exigências funcionais é 

definido na regulamentação geral e, ainda, em virtude de o objeto de análise ser uma área 

urbana de gênese ilegal, na portaria que aprovou as condições mínimas de habitabilidade 

exigíveis em edifícios clandestinos, susceptíveis de eventual reabilitação. Nos aspectos em 

que a legislação é omissa, adotaram-se as regras da boa prática de projeto e da construção 

(PEDRO; VILHENA; PAIVA, 2011).  

Em 2008, realizou-se o levantamento das necessidades de reabilitação do parque edificado do 

Bairro do Alto da Cova da Moura, aplicando-se o MANR na avaliação de 833 edifícios, num 

total de 1884 unidades e população estimada de 5000 habitantes (PEDRO et al., 2011). 

A aplicação do método quanto às anomalias alcançou os seguintes resultados principais: 

apenas 13% das anomalias foram apresentadas na estrutura do edifício; cerca de 60% dos 

edifícios, com anomalias nos sistemas de cobertura (umidade, mofo e infiltrações); mais de 

84% das habitações, com anomalias nas instalações elétricas ou gás, a maioria delas 

classificada como graves.  A maioria das anomalias configurou um cenário de riscos sérios 

em termos das condições de habitabilidade mínimas e segurança contra incêndios 

(VILHENA et al., 2011). 

Com relação às anomalias espaciais, os principais resultados são: 65% dos edifícios têm 

problemas com janelas; cerca de 20% deles têm defeitos espaciais em escadas; mais de 50% 

das habitações têm defeitos espaciais. Ou seja: não atendem aos requisitos mínimos de 

qualidade para garantir que os edifícios sejam seguros, saudáveis e eficientes, em termos 

energéticos, e acessíveis, o que significa o comprometimento da habitabilidade e uma 

deterioração rápida das condições dos edifícios (PEDRO et al., 2011; VILHENA et al., 2011). 

3.2.16. Avaliação do estado de conservação de edifícios de habitação a 

custos controlados - Portugal/2008 

Resultante de uma tese de doutorado na Universidade de Aveiro, em 2008, concebeu-se um 

método para a determinação do estado de conservação/degradação da envolvente exterior dos 

edifícios de habitação social em regime de arrendamento público, baseado na observação 

visual. O método utiliza observação dos elementos da envolvente do edifício e entrevistas aos 

usuários dos espaços (habitantes titulares do contrato de arrendamento, responsáveis pela 

gestão das Câmaras municipais e responsáveis pelos condomínios), para definir o grau de 
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degradação de cada elemento funcional da envolvente exterior avaliado e definir o estado de 

conservação dos edifícios, conforme Figura 3.4 (RODRIGUES, 2008). 

Figura 3.4 – Grau de Degradação GD=9 (RODRIGUES, 2008) 

 

Pretende-se que a informação recolhida possibilite também o diagnóstico das condições de 

habitabilidade e a definição de estratégias de reabilitação (RODRIGUES, 2008). 

3.2.17. Bilan Patrimoine Habitat (BPH) - França/2008 

Criado pela Association QUALITEL para a certificação de projetos de reabilitação, realizado 

em edifícios com mais de dez anos. Essa metodologia avalia o estado de conservação de um 

conjunto edificado ou de conjuntos habitacionais. Com a avaliação, pretende-se também 

verificar a satisfação das exigências, como o conforto acústico e térmico ou a segurança ao 

incêndio. A aplicação da metodologia tem ainda como objetivo fornecer informações aos 

proprietários, para a gestão do patrimônio e definição de políticas de manutenção e de 

reabilitação. A metodologia do BPH é dividida em duas partes: avaliação técnica e avaliação 

patrimonial. São 12 elementos funcionais a serem avaliados (VILHENA, 2011). 

3.2.18. HomeBuyer Report (HBR) - Reino Unido/2010 

O HBR é um sistema de inspeção de caráter voluntário, aplicável a imóveis habitacionais. 

Tem por objetivo avaliar o estado de conservação do edifício, determinar as anomalias, definir 

trabalhos de reabilitação, para a melhoria do estado de conservação, e determinar o valor de 
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mercado do imóvel para o caso de uma transação. Os dados relativos à inspeção, além de 

constar do relatório são introduzidos em sítio da Internet (VILHENA, 2011).  

3.2.19. Inspeción Técnica de Edificios (ITE) - Espanha/2011 

A lei do solo espanhola, de 2008, no seu artigo 9º, em relação aos deveres do direito de 

propriedade do solo, define a obrigatoriedade de os proprietários conservarem os imóveis de 

modo a manter sua funcionalidade, em condições de segurança, de salubridade, de 

acessibilidade e estética. Define também a obrigatoriedade de realização de inspeção técnica 

periódica em edifícios, classificados ou com mais de 50 anos, que permita verificar o estado 

de conservação dos imóveis e definir eventuais obras de reabilitação para a reposição das 

condições de conservação e de habitabilidade dos espaços. A inspeção deverá ser realizada 

em todo o edifício, incluindo todas as suas partes comuns e unidades habitacionais. A 

inspeção técnica constitui medida de incentivo ao cumprimento do dever de conservação, 

sendo verificadas as anomalias e definidas medidas para sua reparação (VILHENA, 2011). 

3.2.20. Grille d´evaluation de la dégradation de l´habitat - França/2011 

Esse método de avaliação do estado de conservação de edifícios de habitação visa identificar 

as principais características do imóvel, determinar o nível de degradação de cada uma das 

partes e do seu conjunto, e estimar os trabalhos de manutenção ou reabilitação. Faz-se uma 

inspeção visual, cujos instrumentos de aplicação são: fichas de avaliação, ata da vistoria e 

relatório de diagnóstico. Apresenta-se, separadamente, um índice de conservação do imóvel 

como um todo, englobando todos os elementos avaliados; e um índice de degradação dos 

elementos maiores, englobando apenas os elementos considerados passíveis de acarretar 

maior carga de trabalho (ARAÚJO; PEDRO; VILHENA, 2012). 

O número de elementos a avaliar depende do tipo de habitação: se coletiva, são 32 elementos 

das áreas comuns e 24 da habitação; já no caso de habitação unifamiliar, são 35 elementos. 

Cada elemento funcional é avaliado pelos critérios de estado de conservação e extensão das 

anomalias. Os resultados da avaliação permitem à Agence Nationale pour l´Habitat 
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(ANAH)
26

 ter uma visão geral do imóvel, calcular o valor do subsídio a destinar para sua 

reabilitação, e aconselhar os proprietários sobre os trabalhos de manutenção ou reabilitação a 

realizar (ARAÚJO; PEDRO; VILHENA, 2012).  

3.3. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A comparação entre métodos de avaliação tem por objetivo verificar as principais 

semelhanças e diferenças entre eles, o potencial de cada um e suas limitações. Descrevem-se, 

a seguir, três análises comparativas de métodos de avaliação diferentes: 

a) em uma primeira análise, Vilhena, Pedro e Brito (2011) comparam cinco métodos 

utilizados em países europeus, para avaliar o estado de conservação dos edifícios 

(MAEC, HHSRS, Inhabitable Buildings, NEN 2767, EPIQR/TOBUS), visando 

aperfeiçoar o método português (MAEC), conforme Tabela 3.1. 

Os autores assinalam as seguintes principais diferenças entre os cinco métodos 

analisados: os objetivos e o escopo/âmbito da avaliação, o nível de desagregação, a 

fórmula de cálculo, os resultados finais obtidos e as ferramentas desenvolvidas para 

sua implementação. E as principais semelhanças são: a avaliação é realizada por 

inspeção visual; o estado de conservação é avaliado por uma análise sistemática de 

todo o edifício e divide-se em elementos funcionais; a gravidade das anomalias é o 

critério de avaliação utilizado; os coeficientes de ponderação são usados para 

determinar a importância de cada avaliação parcial no resultado final; e os avaliadores 

precisam de treinamento específico. Recomendou-se, nessa análise comparativa para 

melhoria do método português, o desenvolvimento de um programa computacional 

para apoiar os avaliadores durante as inspeções, com a finalidade de agilizar o 

processo. 
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 La grille d'évaluation de la dégradation de l'habitat - Agence Nationale pour l´Habitat (ANAH). Annexe n° 2 

- Disponível em: http://www.edufor.net/anah/tutoriel/documents/anah_guide_interventions.pdf - acesso em: 23 

out 2012.  

 

http://www.edufor.net/anah/tutoriel/documents/anah_guide_interventions.pdf
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Tabela 3.1 – Resumo dos métodos de avaliação e principais características (VILHENA; PEDRO; BRITO, 2011) 

 MAEC 

(2006) 

HHSRS 

(2000) 

INHABITABLE 

BUILDINGS 

(2003) 

NEN 2767 

(2006 – 2009) 

EPIQR (1998)/ 

TOBUS (2000) 

 

Objetivos 

Determinar o estado de 

conservação das 

habitações/infraestrutura 

Verificar as 

condições mínimas 

de habitabilidade 

Verificar as 

condições mínimas 

de habitação 

Definir planos de 

manutenção e 

reparos de obras 

Definir cenários 

para reabilitação 

e renovação 

 

Escopo 

Habitações arrendadas e 

unidades não 

residenciais 

Habitações Habitações Habitações e 

unidades não 

residenciais 

Habitações e 

unidades não 

residenciais  

Método de 

Inspeção 

Inspeção visual Inspeção visual e 

testes simples 
Inspeção visual e 

testes simples 
Inspeção visual Inspeção visual e 

testes simples 

Atributos 

Avaliados 

Elementos funcionais e 
equipamentos 

Elementos 
funcionais e 

equipamentos 

Elementos 
funcionais, 

equipamentos e 

salubridade 

Elementos 
funcionais e 

equipamentos 

Elementos 
funcionais e 

equipamentos 

Nível de 

desagregação 

3 Partes 

principais; 37 

elementos 

20 categorias de 

perigo 

3 Partes principais; 

52 elementos 

4 Partes 

principais; 52 

elementos 

50 elementos; 72 

elementos (não 

residenciais) 

Coeficientes de 

ponderação 

Baseados em elementos 

significativos 

Baseados na 

probabilidade de 

ocorrência de 

danos 

Baseados em 

elementos 

significativos 

Baseados em 

custos de 

reparação 

Baseados no 

custo de 

construção 

Critérios de 

avaliação 

Gravidade de defeitos 

(1-5) 

Classe de danos  

(I – IV), 

probabilidade  

(1 – 1/5600) 

Gravidade de 

defeitos (0-3) 

Importância  

(1-3), intensidade 

(1-3) e extensão 
de defeitos (1-3) 

Nível de 

degradação (a-d); 

extensão da 
degradação (a-d) 

Fórmula de 

cálculo 

Média ponderada Algoritmo de 

cálculo 

Média ponderada Média ponderada Cálculo do custo 

Resultados Índice de defeitos e taxa 

de conservação 

Classe de perigo  

(A – J) 

Níveis insalubres Índices de 

conservação 

Custo 

Avaliadores Engenheiros civis, 
arquitetos e técnicos 

engenheiros 

Técnicos treinados Técnicos treinados Engenheiros civis 
e arquitetos 

Engenheiros civis 
e arquitetos 

Ferramenta de 

implementação 

Check list; instrução de 
aplicação ilustrado; site 

internet 

Check list; 
software PDA; 

orient. de aplic. 

Check list; 
orientação de 

aplicação 

Lista de itens e 
defeitos 

Software de 
computador 

b) Numa segunda investigação, Pedro et. al. (2011) compararam três métodos de 

avaliação do estado de conservação de edifícios, desenvolvidos pelo Laboratório 

Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Portugal, na última década. São eles: 

Metodologia de certificação das condições mínimas de habitabilidade (MCH), o 

Método de avaliação do estado de conservação dos imóveis (MAEC) e o Método de 

avaliação das necessidades de reabilitação de edifícios (MANR). Esses métodos 
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definem procedimentos para avaliar as anomalias que afetam os principais elementos 

construtivos e equipamentos de um edifício, conforme Tabela 3.2.  

Tabela 3.2 – Quadro comparativo das principais características dos métodos (PEDRO et. al., 2011) 

 MCH MAEC MANR 

 

Elementos a avaliar 

Elementos construtivos e 

equipamentos 

Elementos construtivos e 

equipamentos 

Elementos construtivos e 

equipamentos Espaços 

Inserção urbanística 

 

 

Caracterização do 

imóvel 

Aspectos físicos  

Época de construção 

Aspectos físicos  

Época de construção 

Tipologia estrutural 

Uso 

Aspectos físicos  

Caracterização 

construtiva  

Existência de obras 

Uso 

Nível de  

Desagregação 

32 questões 37 elementos funcionais 39 elementos funcionais 

 

 

Critérios de avaliação 

Satisfação de requisitos 

mínimos 

Gravidade da anomalia Gravidade da anomalia 

Extensão da anomalia 

Complexidade da 

anomalia 

Viabilidade da 

intervenção 

 

Ponderações 

Não são 

atribuídas 

Baseadas na importância 

dos elementos 

Baseadas na estrutura de 

custos de um edifício- 

tipo 

 

Fórmula de cálculo 

Todos os requisitos 

devem estar satisfeitos 

Média ponderada com 

regras de correção de 

desvios excessivos 

Média  

ponderada 

 

Resultado final 

Certificação de 

condições mínimas de 

habitabilidade 

Coeficiente de 

conservação 

Nível de reabilitação 

Nível de anomalia das 

relações entre edifícios 

Alerta para situações de 

risco 

Sim Sim Sim 

As características gerais desses métodos são idênticas: a avaliação é baseada em 

inspeção visual, para verificação das anomalias de cada elemento funcional da 

edificação. Os instrumentos são objetivos, quantitativos e podem ser aplicados à 

generalidade dos tipos de edifícios. Como principais limitações dos métodos, 

ressaltam: eles permitem detectar anomalias visíveis somente no momento da vistoria, 

e a qualidade dos resultados depende da correta aplicação pelos avaliadores. 

c) Uma terceira análise comparativa, realizada por Vilhena (2011), do MAEC, entre 

outros oito métodos estrangeiros, com fins idênticos, com o objetivo de contribuir para 
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o aperfeiçoamento no panorama dos métodos de avaliação do estado de conservação 

de imóveis, ressalta as seguintes conclusões: 

 a maioria expressiva dos métodos é aplicada somente na avaliação de unidades 

habitacionais, e o restante, na avaliação de unidades não habitacionais; 

 são apresentados diferentes objetivos: a avaliação do estado de conservação, a 

verificação da salubridade, a verificação das necessidades de reabilitação, a avaliação 

do risco de utilização dos espaços locados e a definição de custos de reabilitação; 

 grande parte dos métodos baseia a coleta de informação em inspeções visuais, para 

agilizar a duração de realização das vistorias e contenção de custos. A menor parte 

deles prevê análise documental; 

 são definidas as qualificações mínimas dos técnicos para aplicação dos métodos de 

avaliação, seja por tempo mínimo de experiência profissional ou por formação 

específica; 

 em todos os métodos, a decomposição do imóvel contempla a avaliação de elementos 

construtivos e de equipamentos da construção; 

 o nível de decomposição da avaliação em elementos funcionais é bastante variado, os 

métodos antigos possuem poucos elementos funcionais, e aqueles que buscam um 

resultado mais rigoroso (definição de obras e custos) apresentam mais de cinquenta 

elementos funcionais; 

 os critérios de avaliação, na maioria desses métodos, baseiam-se na gravidade das 

anomalias ocorrentes nos elementos funcionais, englobando ainda o efeito da anomalia 

no elemento construtivo, sua extensão e complexidade; 

 em todos os métodos nos quais se utiliza uma fórmula de cálculo para a obtenção de 

um índice que resulta no estado de conservação do imóvel, são utilizados fatores de 

ponderação, para estabelecer a importância de cada elemento no resultado final da 

avaliação; 

 os critérios para estabelecer as ponderações mais utilizadas nos métodos estudados 

são: risco que as anomalias constituem para as condições de segurança, saúde e 
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conforto dos utilizadores; estrutura de custos (ou custos de operações de reparação); e 

probabilidade de ocorrência de acidentes; 

 os instrumentos de aplicação foram desenvolvidos para todos os métodos, entre os 

quais existem grandes diferenças. São compostos de listas de verificação, e apenas 

alguns deles apresentam instruções de aplicação. Em alguns métodos mais complexos 

foram desenvolvidas aplicações informáticas, e poucos dispõem de sítio na Internet; 

 em todos os métodos, exige-se que os técnicos que realizam as inspeções possuam 

uma formação específica; 

 o resultado final de cada um dos métodos é distinto e não é comparável. 

Com base nas três análises comparativas, observa-se que grande parte dos métodos de 

avaliação fundamenta-se no diagnóstico técnico dos vários elementos do envelope e dos 

espaços interiores, pela análise visual. Determina-se o estado de degradação provável e, em 

grande parte, estimam-se os custos. Não são realizados ensaios, projetos e orçamentos. Uma 

restrição quanto à confiabilidade do método deve-se, em grande parte, ao fato de sua 

objetividade poder resultar apenas da experiência e capacidade do avaliador que efetua o 

trabalho.  

Lanzinha (2006) observa que, em qualquer estratégia de concepção de novos métodos de 

diagnóstico, é necessário que cumpram as condições de serem amigáveis e úteis, evitando 

desperdício e perda de tempo. O autor propõe, dentre outros, os seguintes princípios para 

novos métodos: 

 evitar diagnósticos pormenorizados discutíveis e necessariamente de custos elevados; 

 produzir rapidamente resultados globais aproximados, mas confiáveis; 

 evitar os estudos sistemáticos e detalhados dos custos de todos os trabalhos 

necessários, qualquer que seja a urgência na sua realização; 

 dispor de um instrumento que permita a implementação de uma verdadeira estratégia 

de gestão, em função da utilização dos componentes e dos orçamentos disponíveis; 

 ter em conta o nível de qualidade determinado pelo usuário; 
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 simplificar e racionalizar a introdução de dados iniciais. 

3.4. MODELOS COM PONDERAÇÃO  

Segundo Vilhena (2011), para o aumento do âmbito de aplicação como instrumento para 

utilizar na definição de políticas de manutenção e de reabilitação, as ponderações impõem-se 

como elementos diferenciados para definir as prioridades de intervenção.  

De acordo com o levantamento dos métodos de avaliação de edifícios estudados, um sistema 

de ponderações pode ser baseado nos seguintes tipos:  

 na estrutura de custos (ou percentagem) de uma construção nova;  

 na importância do elemento funcional na globalidade do edifício;  

 na carga de trabalhos representada pela correção de anomalias; 

 na não definição de ponderações.  

Vilhena (2011) observou que diferentes estruturas de ponderação apresentam pequeno 

impacto nos resultados finais das avaliações. Assinalou que a aplicação de uma estrutura de 

ponderação baseada em percentagens de custos da construção resulta numa estimativa de 

custos de uma intervenção. Ainda, em apenas 2% das vistorias, a modificação das 

ponderações conduz a alterações do resultado final da avaliação. Contudo, a diferenciação dos 

elementos funcionais com base em valores de ponderações diferentes permite um melhor 

entendimento da importância de cada elemento funcional no resultado global da avaliação.  

Segundo Rodrigues (2008), existem diferenças nos resultados das ponderações entre as 

prioridades de intervenção avaliadas pelos moradores e as exigências relativas ao desempenho 

do edifício analisado pelos avaliadores. 

Para Vilhena, Pedro e Brito (2012), as ponderações com base em estrutura de custos apenas 

poderão ser utilizadas quando o objetivo final da avaliação se relaciona com a necessidade da 

realização de obras de manutenção ou de reabilitação, pois terão maior dificuldade em 

contemplar aspectos não construtivos ou relacionados com as condições de habitabilidade. 
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CAPÍTULO 4                                                                                

CONSTRUÇÃO DO MÉTODO 

Neste capítulo descreve-se o desenvolvimento do Método de Avaliação de Necessidades e 

Prioridades de Instituições Federais de Ensino Superior, denominado REAB-IFES. Após a 

primeira etapa, que consistiu na revisão bibliográfica sobre os métodos de avaliação que 

serviram de referência ao modelo a propor, explicitam-se as etapas seguintes da construção do 

método: a concepção do instrumento de avaliação propriamente dito, que define as fórmulas 

matemáticas de cálculo e as fichas de avaliação; a definição de critérios para a seleção de 

edifícios dentro do parque edificado da UFG, em Goiânia; a aplicação, por meio de inspeção 

visual, e o preenchimento da ficha de avaliação; e a análise dos resultados das avaliações dos 

edifícios, comparando-os entre si, para a definição das prioridades. 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Apresentam-se, inicialmente, os significados atribuídos aos termos empregados para designar 

o Método de Avaliação de Necessidades e Prioridades de Reabilitação: 

 método: sequência de operações a executar, determinadas antecipadamente, com vista 

a atingir um certo resultado (HOUAISS, 2012); 

 avaliar: estabelecer o valor ou o preço de; determinar a quantidade de; computar; 

determinar a qualidade, a extensão, a intensidade de (HOUAISS, 2012); 

 necessidade: carência (do que é preciso), falta, o que é útil (HOUAISS, 2012); 

 prioridade: condição do que está em primeiro lugar em importância, urgência, 

necessidade, premência (HOUAISS, 2012); 

 reabilitação: intervenção destinada a proporcionar desempenho compatível com 

exigências ou condicionalismos atuais (LNEC, 2009). 

Um processo de tomada de decisão pelos gestores de um parque edificado relativo à 

prioridade de investimentos deve levar em consideração os seguintes critérios: técnicos, 

políticos, econômicos, financeiros, legais e sociais. Esse método de avaliação trabalha sob 
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a ótica do critério técnico de apoio à decisão dos gestores, sem deixar de lado as implicações 

dos demais aspectos que influenciam a decisão de intervenção em um parque edificado 

(Figura 4.1). 

Figura 4.1 – Critérios a considerar, pelos gestores, na priorização – (Adaptado de Shen e Spedding, 1998) 

 

A experiência mostra que existem divergências entre as necessidades de intervenção 

identificadas tecnicamente e o que os locatários ou proprietários valorizam, ou seja, o 

cumprimento de exigências técnicas regulamentares pode não se traduzir em satisfação para 

os usuários, na mesma ordem das prioridades (LANZINHA, 2006; RODRIGUES; RENDA, 

2012; RODRIGUES, 2008; FERNANDES, 2012). 

Este trabalho atenta para as necessidades técnicas ou satisfação das exigências funcionais e, 

ao mesmo tempo, procura investigar, entre os responsáveis pelos edifícios (diretores ou 

secretários das unidades de ensino, professores ou técnicos de laboratórios e outros), a 

ocorrência de anomalias que afetam o bom funcionamento das atividades. Não se questionam 

nem são consideradas as modificações arquitetônicas relacionadas às necessidades dos 

usuários. 
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4.2. SÍNTESE DAS ETAPAS  

A construção do método proposto envolveu seis etapas (Fluxograma - Figura 4.2), a seguir 

detalhadas. 

Figura 4.2 – Fluxograma das etapas do método proposto 

 

Na primeira etapa, realizou-se a revisão bibliográfica (capítulos II e III), com enfoque para o 

tema “reabilitação de edifícios”, e as ferramentas de avaliação do estado de conservação dos 

edifícios.  
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Após a revisão bibliográfica, concebeu-se o instrumento específico para avaliar as 

necessidades de edifícios das IFES e determinar as prioridades de reabilitação; denominado 

REAB-IFES, tomou como referência o método português MANR. Em seguida, realizou-se a 

seleção de cinco edifícios com 20 a 50 anos de utilização, dentro do parque edificado da UFG, 

antecedendo de uma aplicação piloto para ajustes das inspeções e das fichas de avaliação. 

Seguiu-se a análise dos resultados das avaliações de cada edifício, definindo-se, dentre eles, 

as prioridades de intervenção. Discute-se, a seguir, cada uma dessas etapas. 

4.3. CONCEPÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

Esta etapa corresponde à concepção do método de avaliação propriamente dito, atende ao 

objetivo geral deste trabalho, com as seguintes definições: princípios para elaboração do 

modelo, referências para concepção do modelo, roteiro para elaboração do modelo, definição 

dos elementos funcionais e suas ponderações, discussão da proposta por um grupo focal, 

definição dos critérios de avaliação, definição da fórmula de cálculo; e, por último, a 

construção do instrumento de avaliação, com definição das fichas de avaliação do método 

REAB-IFES e do guia para auxílio dos avaliadores. 

4.3.1. Princípios para elaboração do modelo de avaliação 

O método de avaliação proposto deve procurar satisfazer a cinco princípios norteadores: 

a) Reconhecimento - buscar a aprovação nas instâncias superiores das IFES, para sua 

aplicação na definição de necessidades e prioridades dos edifícios a serem reabilitados 

em cada instituição; 

b) exequibilidade – executar o método com os recursos financeiros e avaliadores da 

própria instituição; 

c) agilidade – fazer as inspeções de forma rápida, em tempo não elevado, sem perder o 

rigor da avaliação; 

d) clareza – definir critérios de avaliação os mais objetivos possíveis; 
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e) independência – ser de total independência a relação entre o avaliador e os 

responsáveis (considerando que numa IFES não há um único proprietário) pelos 

edifícios. 

4.3.2. Referências para a concepção do modelo de avaliação 

Vilhena (2012) afirma que os métodos em geral são desenvolvidos por equipes de 

investigadores, com base, em grande parte, nos já existentes. 

O MANR é a principal referência para o modelo de avaliação proposto e foi adaptado para a 

elaboração do Método de Avaliação de Necessidades e Prioridades de Reabilitação de 

Edifícios de Instituições Federais de Ensino Superior (REAB-IFES). O MANR (aplicado a 

partir de 2008) é uma evolução de outros métodos portugueses, elaborados pelo LNEC, que, 

por sua vez, se apoiou em métodos internacionais precedentes.  

A escolha do MANR deve-se tanto à possibilidade de sua adequação aos edifícios 

universitários, quanto por utilizar critérios de classificação da gravidade das anomalias dos 

elementos funcionais e, ainda, a avaliação da extensão e complexidade de intervenção de 

conservação e de desempenho desses elementos.  

Contou-se com o apoio direto de um de seus autores, o Arquiteto João Branco Pedro,
27

 do 

LNEC, por trabalhos desenvolvidos dentro desse Laboratório, além de reflexões sobre a 

implementação do método, com base no MANR.  

4.3.3. Roteiro para elaboração do modelo de avaliação 

A concepção do modelo assentou nas seguintes opções: 

a) âmbito: teve como campo de estudo edifícios de IFES, com aplicação específica na 

UFG; 

b) objetivo: avaliar o estado de conservação dos edifícios e, dentre os selecionados do 

parque edificado de IFES, definir as necessidades e prioridades para a reabilitação;  

                                                 
27

 Investigador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal (LNEC), Post-Doc pela Delft 

University of Technology (Tudelft-OTB) 
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c) escopo: teve como campo de aplicação o parque edificado de IFES. Foram 

selecionados edifícios da UFG, construídos entre as décadas de 1960 e 1980; 

d) método de inspeção: avaliação por inspeção visual, com atuação de uma equipe 

multidisciplinar; 

e) nível de atributos avaliados: edifício decomposto em três partes principais e vinte 

elementos funcionais; 

f) ponderação: com base em estimativa de custos de construção nova de edifícios de 

IFES; 

g) elementos a avaliar: caracterização da gravidade dos elementos funcionais e aspectos 

de anomalias de conservação e de desempenho; 

h) critérios de avaliação: anomalias de conservação e de desempenho de cada elemento 

funcional. Avaliação expressa nas categorias “extensão” do trabalho necessário para a 

correção da anomalia e “complexidade” para a execução dos serviços de conservação 

e/ou de desempenho dos elementos funcionais;  

i) instrumentos de aplicação: as fichas de avaliação, por meio de aplicativo informático, 

e instruções para preenchimento por ocasião das inspeções dos edifícios, denominadas 

“Guia REAB-IFES”; 

j) fórmula de cálculo: definição do índice (expresso em percentual) e do nível de 

reabilitação do edifício (expresso em classificação). A etapa envolveu adequação dos 

cálculos previstos no MANR, para associar, matematicamente, as avaliações de cada 

elemento funcional, critérios de ponderação e outros; 

k) formação dos avaliadores: treinamento dos avaliadores componentes das equipes de 

inspeção e avaliação, formadas, preferencialmente, por um arquiteto e um engenheiro 

civil; 

l) análise dos resultados: comparativo entre os resultados do índice de reabilitação de 

cada edifício, definindo-se as prioridades com base nos valores resultantes da 

avaliação. 
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4.3.4. Definição dos elementos funcionais e ponderações 

Os elementos funcionais representam os itens a serem avaliados em cada edifício; as 

ponderações indicam a importância de cada elemento funcional na avaliação global. 

4.3.4.1. Definição dos elementos funcionais 

A escolha dos elementos funcionais construtivos levou em consideração a análise de outros 

métodos de avaliação. Correspondem aos itens mais presentes nos orçamentos de obras de 

reforma e de construção de edifícios universitários, tomando como referência os da UFG. São 

vinte os elementos funcionais definidos: 

1) estrutura e fundações; 

2) cobertura (estrutura e revestimento); 

3) paredes externas; 

4) paredes internas; 

5) revestimentos externos (fachadas/pintura/elementos salientes); 

6) revestimentos internos (paredes/divisórias); 

7) esquadrias externas (janelas e portas); 

8) esquadrias internas (janelas e portas); 

9) proteção de insolação (brises); 

10) revestimento de pisos internos; 

11) tetos; 

12) instalações elétricas/iluminação; 

13) instalações de cabeamento estruturado (voz e dados); 

14) instalações hidráulicas/distribuição de água fria; 

15) instalações de esgoto sanitário/drenagem de águas pluviais; 

16) instalações de combate (segurança contra) a incêndio; 

17) instalação de climatização (ar condicionado); 

18) instalações mecânicas (elevador); 
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19) instalações de segurança (alarme, CFTV); 

20) instalações de gases. 

Não foi previsto o acréscimo de elementos funcionais nas fichas de avaliação. Caso exista um 

elemento funcional relevante, que justifique ser avaliado, ele deve ser registrado no campo 

das observações. Dependendo do caso específico de alguma IFES, a alternativa é a inserção 

ou substituição de elementos funcionais, com a devida alteração das ponderações. 

4.3.4.2. Definição das ponderações 

A definição das ponderações, neste trabalho, foi estabelecida com base no percentual da 

estrutura de custos dos elementos funcionais em relação ao custo total de uma obra nova, 

assim como se adotou em métodos europeus, como o NEN (holandês), EPIQR/TOBUS 

(União Europeia) e MANR (português). 

Para chegar ao valor da ponderação de cada item da construção ou elemento funcional, foram 

selecionadas, na UFG, cinco obras - executadas ou em andamento (até 2012). Foram 

escolhidas edificações que apresentam uma variedade de atividades, que cobrem a maioria das 

funções de ensino e pesquisa das IFES. São edifícios de, pelo menos, dois pavimentos, com 

estrutura de concreto armado e áreas que variam de 1500 a 3500 m
2
. As obras escolhidas, com 

indicação do ano de seu orçamento e área de construção, constam da Tabela 4.1: 

Tabela 4.1 – Obras selecionadas para definição das ponderações (CEGEF/UFG) 

NOME DO EDIFÍCIO ANO ÁREA (m2.)

Edifício Instituto de Informática - INF 2009 3164

Edifício Instituto de Estudos Socioambientais – IESA 2009 3081

Edifício Fac. de Administ., Ciências Contábeis e Economia – FACE 2011 1540

Edifício Centro de Aulas Práticas e Ecologia do ICB 2011 2168

Edifício Administração do Câmpus Catalão 2012 1238  

Dos orçamentos estimativos apresentados na licitação da obra, extraiu-se a média aritmética 

simples de cada item construtivo/elemento funcional, para obtenção da média geral de 

ponderação relativa a cada elemento funcional (Tabela 4.2). 
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Tabela 4.2 – Percentuais de contribuição de cada elemento funcional em edifícios (CEGEF/UFG) 

 

O somatório final médio dos valores dos elementos funcionais foi de 92% do custo total de 

uma obra, com valor mínimo de 90% e máximo de 94,5%. O restante dos itens não 

computados refere-se a canteiros de obras, movimento de terra, administração e serviços 

complementares. Desconsiderou-se o valor dos benefícios e despesas indiretas (BDI). A 

média de cada elemento funcional é adequada para custos diretos de obras novas, assim como 

na substituição completa de elementos funcionais, para o caso de obras de reabilitação, sendo 

que, nesse último caso, deve ser acrescido o custo de demolição do elemento.  

Alguns elementos funcionais poderiam ser desdobrados, como se verificou em outros 

métodos, mas não se considerou adequada essa subdivisão, por não resultar em benefícios 

diretos na análise da gravidade das anomalias e no resultado da avaliação final de tais 

elementos.  

Os critérios para definição dos elementos funcionais e seus percentuais relativos aos custos de 

uma obra não são estáticos, poderão ser alterados ou adaptados no decorrer do tempo, em 

1 Estrutura  e fundações 30,63 30,08 22,21 31,03 33,38 29,47

2 Cobertura  (estrutura  e revestimento) 3,16 10,62 8,41 3,15 4,70 6,01

3 Paredes  externas 1,24 1,68 1,70 1,50 0,99 1,42

4 Paredes  internas 2,16 0,50 2,00 2,60 1,78 1,81

5 Revestimentos  de fachadas/pintura 2,38 6,17 1,14 2,01 2,71 2,88

6 Revestimentos/pintura  interna 4,28 1,26 9,23 3,50 6,96 5,05

7 Esquadrias : janelas  e portas  externas  3,75 10,53 9,15 3,80 3,91 6,23

8 Esquadrias : janelas  e portas  internas 1,07 1,74 1,80 0,79 1,12 1,30

9 Proteção de insolação (brises ) 3,12 1,08 7,32 2,07 3,65 3,45

10 Revestimento de pisos  internos 3,96 5,04 6,45 4,57 4,05 4,81

11 Tetos  (gesso e outros) 1,05 1,53 1,30 1,06 1,26 1,24

12 Insta lações  elétricas/i luminação 7,73 2,62 7,44 9,62 7,69 7,02

13 Insta lações  de cabeam. estruturado 4,21 3,35 4,37 8,07 4,46 4,89

14 Insta lações  hidrául icas/água fria 0,38 0,25 0,67 0,29 0,28 0,37

15 Insta lações  de esgoto sanit./ á . pluvia is0,09 1,05 1,67 0,70 1,00 0,90

16 Insta lações  de combate a  incêndio 0,61 0,84 0,85 0,46 0,03 0,56

17 Insta lação de cl imatização 18,12 5,12 2,34 10,04 7,31 8,59

18 Insta lações  mecânicas  - Elevador 4,89 5,54 6,00 4,69 6,87 5,60

19 Insta lações  de segurança 0,27 0,68 0,43 0,47 0,65 0,50

20 Insta lações  de gases 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

93,11 89,69 94,5 90,43 92,81 92,11

ADM. 

CATAL.
MÉDIA

Média total dos itens no custo da obra

ITEM ELEMENTOS CONSTRUTIVOS FACE INF IESA
ENGA. 

MECÂN.
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casos específicos de edifícios de IFES, ao considerar as diferenças regionais concernentes a 

fatores construtivos ou tecnológicos, históricos (edificações identificadas como patrimônio 

histórico) e climáticos de cada uma delas.  

Para a definição do número de partes dos edifícios, foram simuladas subdivisões em grupos a 

fim de verificar o mais adequado (Tabela 4.3):  

04 partes - foram considerados de forma separada: estrutura e fundações; cobertura; 

elementos externos; elementos internos; e instalações; 

03 partes - foram considerados os itens: estrutura e fundações; cobertura; elementos 

externos e internos; e instalações; 

02 partes - foram considerados os itens: estrutura e fundações; cobertura; elementos 

externos; elementos internos; e instalações; 

01 parte - foram considerados todos os itens agrupados. 

A divisão em três partes foi considerada a mais adequada ao método de avaliação proposto e 

está em consonância com outros métodos de avaliação estudados. Foi, portanto, a utilizada 

neste trabalho.  
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Tabela 4.3 – Simulação do número de partes dos elementos funcionais construtivos de acordo com a ponderação 

% obra ponderação ponderação % obra ponderação ponderação % obra ponderação ponderação % obra ponderação ponderação

1 Estrutura e fundações 29,47 83,06 83 29,47 83,06 83 29,47 83,06 83 29,47 31,99 32

2 Cobertura (estrutura e revestimento) 6,01 16,94 17 6,01 16,94 17 6,01 16,94 17 6,01 6,52 6

3 Paredes externas 1,42 10,16 10 1,42 5,04 5 1,42 2,51 3 1,42 1,54 1

4 Paredes internas 1,81 12,74 13 1,81 6,42 7 1,81 3,20 3 1,81 1,97 2

5 Revestimentos externos 2,88 20,60 20 2,88 10,22 10 2,88 5,09 5 2,88 3,13 3

6 Revestimentos internos 5,05 35,54 35 5,05 17,91 18 5,05 8,92 9 5,05 5,48 5

7 Esquadrias externas 6,23 44,56 45 6,23 22,10 22 6,23 11,00 11 6,23 6,76 7

8 Esquadrias internas 1,30 9,15 9 1,30 4,61 5 1,30 2,30 2 1,30 1,41 1

9 Proteção de insolação (brises) 3,45 24,68 25 3,45 12,24 12 3,45 6,09 6 3,45 3,75 4

10 Revestimento de pisos internos 4,81 33,85 34 4,81 17,06 17 4,81 8,49 8 4,81 5,22 5

11 Tetos 1,24 8,73 9 1,24 4,40 4 1,24 2,19 2 1,24 1,35 1

12 Instalações elétricas/iluminação 7,02 24,68 24 7,02 24,68 24 7,02 12,40 12 7,02 7,62 8

13 Instalações de cabeamento estruturado 4,89 17,19 17 4,89 17,19 17 4,89 8,63 9 4,89 5,31 5

14 Instalações hidráulicas/água fria 0,37 1,30 1 0,37 1,30 1 0,37 0,65 1 0,37 0,40 1

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais 0,90 3,16 3 0,90 3,16 3 0,90 1,59 1 0,90 0,98 1

16 Instalações de combate a incêndio 0,56 1,97 2 0,56 1,97 2 0,56 0,99 1 0,56 0,61 1

17 Instalação de climatização (ar condicionado) 8,59 30,20 30 8,59 30,20 30 8,59 15,17 15 8,59 9,33 9

18 Instalações mecânicas - Elevador 5,60 19,69 20 5,60 19,69 20 5,60 9,89 10 5,60 6,08 6

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV) 0,50 1,76 2 0,50 1,76 2 0,50 0,88 1 0,50 0,54 1

20 Instalações de gases 0,01 0,04 1 0,01 0,04 1 0,01 0,02 1 0,01 0,01 1

92,11 100,00 100 92,11 100,00 100 92,11 100,00 100 92,11 100,00 100

1 PARTE
ITEM ELEMENTO S  DO  EDIFÍCIO

4 PARTES 3 PARTES 2 PARTES
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Chegou-se, dessa forma, ao seguinte resultado sobre os elementos funcionais e suas 

ponderações para a avaliação de cada edifício (Tabela 4.4): 

Tabela 4.4 – Elementos funcionais e suas partes com ponderações 

Partes da edificação e elementos funcionais Ponderação %  da obra

A. Estrutura e cobertura: 39 35,48

1. Estrutura e fundações 83 29,47

2. Cobertura (estrutura e revestimento) 17 6,01

B. Elementos externos e internos: 30 28,19

3. Paredes externas 5 1,42

4. Paredes internas 7 1,81

5. Revestimentos internos 10 2,88

6. Revestimentos externos 18 5,05

7. Esquadrias externas 22 6,23

8. Esquadrias internas 5 1,30

9. Proteção de insolação (brises) 12 3,45

10. Revestimento de pisos 17 4,81

11. Tetos 4 1,24

C. Instalações: 31 28,44

12.  Instalações elétricas/iluminação 24 7,02

13.  Instalações de cabeamento estruturado (voz e dados) 17 4,89

14.  Instalações hidráulicas/distribuição de água fria 1 0,37

15.  Instalações de esgoto sanitário/drenagem de águas pluviais 3 0,90

16.  Instalações de combate (segurança contra) a incêndio 2 0,56

17.  Instalação de climatização (ar condicionado) 30 8,59

18.  Instalações mecânicas - Elevador 20 5,60

19.  Instalações de segurança (alarme, CFTV) 2 0,50

20.  Instalações de gás 1 0,01  

4.3.5. Discussão da proposta por um grupo focal 

A avaliação inicial do instrumento foi realizada antes da aplicação do piloto. Por considerar 

que o trabalho está no âmbito de atuação do CEGEF/UFG, reuniu-se, naquele setor, um grupo 

focal, com a participação de profissionais das áreas de arquitetura e engenharia. Apresentou-

se a proposta inicial para a aplicação do método, contendo os seguintes itens, com vistas a 

aperfeiçoar o instrumento: a definição dos elementos funcionais, as ponderações, os critérios 

de avaliação e as limitações do método. 
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Participantes: 

 Orientadora: Engenheira civil – Professora Maria Carolina Gomes de Oliveira 

Brandstetter – PPG-GECON/EEC/UFG; 

 Coorientadora: Engenheira civil – Professora Helena Carasek – PPG-

GECON/EEC/UFG; 

 Arquiteto Marco Antonio de Oliveira – mestrando PPG-GECON/EEC e Diretor do 

CEGEF/UFG; 

 Arquiteta Ana Domitila Almeida Mendonça – Gerente de Projetos/CEGEF/UFG; 

 Engenheiro civil Paulo Sérgio Nunes Menezes – Gerente de Construção e 

Manutenção/CEGEF/UFG; 

 Engenheiro civil Emmanuel Fontenelle – Professor do IFG, da PUC-GO e prestador 

de serviços para a UFG, na área de projetos de fundação e estruturas (metálica e 

concreto); 

 Agrônomo José Seraphin – Professor do Instituto de Matemática e Estatística e 

Assessor da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos da 

UFG, na área de Avaliação Institucional. 

Processo de discussão: 

a) a discussão entre os participantes teve início com o levantamento de dúvidas em 

relação ao entendimento dos critérios utilizados para a concepção das fórmulas, até 

atingir o índice de necessidade de reabilitação. Questão surgida: no caso de um 

elemento não ser considerado prioritário, como seria a solução dessas anomalias? 

Evidenciou-se a dificuldade de entendimento quanto a separar as atividades de 

manutenção das propostas de reabilitação, e a ponderar sobre a maneira como o índice 

adotado se desdobraria em reabilitação ou manutenção; 

b) questionou-se, ainda, sobre a gravidade entrar ou não na fórmula de cálculo do índice 

de reabilitação (pelo conceito do método de referência MANR, a gravidade da 

anomalia deve entrar somente como definição das prioridades);  
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c) sugeriu-se a necessidade de evidenciar a importância deste trabalho para a comunidade 

universitária e administração da instituição alvo da pesquisa. Diante disso, foram 

mostradas as possibilidades de acidentes; como exemplo, o caso de edifícios que 

desabaram, em 2012, no Rio de Janeiro, por falta de inspeção; 

d) argumentou-se não ser, este trabalho voltado para manutenção, todavia, identifica as 

principais anomalias dessa área. Na planilha de inspeção dos edifícios, caso sejam 

descritas anomalias com pouca extensão e complexidade, elas devem ser resolvidas, 

para o bom funcionamento das atividades, mesmo sendo serviços de manutenção e não 

de reabilitação. Sugeriu-se elaborar um fluxograma das atividades, indicando o 

caminho para a solução de anomalias; 

e) sobre a necessidade de treinamento dos avaliadores, indicou-se a criação de um guia 

de instruções para a avaliação, a fim de minimizar o caráter subjetivo e possibilitar 

separar a manutenção da reabilitação; 

f) propôs-se a alteração das denominações “Índice de necessidade de reabilitação” para 

“Índice de reabilitação” e “Nível de necessidade de reabilitação” para “Nível de 

reabilitação”; 

g) questionou-se quanto ao critério “complexidade - simples”: apesar de necessária, a 

resolução da anomalia não aparece como um indicativo importante para reabilitação. 

Esclareceu-se que o indicador “simples” significa não haver obstáculos para os 

serviços com o edifício em funcionamento; 

h) abordou-se ainda a questão do índice de reabilitação: deveria ser a gravidade 

multiplicada pela extensão, não a extensão multiplicada pela complexidade; 

i) sugeriu-se, finalmente, a necessidade da inspeção também como indicador para 

serviços de manutenção – o que seria uma contribuição a mais deste trabalho. 

4.3.6. Definição dos critérios de avaliação 

No REAB-IFES, cada elemento funcional é avaliado utilizando-se três fatores de análise, pela 

adaptação do método MANR (PEDRO; VILHENA; PAIVA, 2011): gravidade, extensão e 
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complexidade da anomalia. Como passo seguinte, definem-se o índice e o nível de 

reabilitação de cada edifício (Figura 4.3). 

Figura 4.3 – Fluxograma para definição do Nível de Reabilitação do edifício 

 

 

São estabelecidas as prioridades de intervenção entre os edifícios que, no seu conjunto, estão 

em pior estado de conservação. Utiliza-se o valor numérico dos índices de reabilitação para a 

sua definição. 

4.3.6.1. Exigências Funcionais 

Existe necessidade de reabilitação quando as exigências funcionais estão comprometidas. 

Nesse método, foram utilizadas como referência as exigências dos usuários, segundo a norma 

de desempenho NBR 15575 (2013). 

Definiu-se atender às exigências dos usuários de Instituições Federais de Ensino Superior, 

tendo como princípio a escolha daquelas que não necessitem de medição com equipamentos 

ou de ensaios laboratoriais, nem pesquisa direta com os usuários. A inspeção visual foi o 

critério escolhido, com base na premissa de que um dos objetivos é o método permitir sua 

aplicação de forma rápida e a um custo baixo. 
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As três exigências dos usuários definidas para esse método de avaliação tiveram como 

referência a NBR 15575 (2013): 

 exigências de segurança – são expressas pelos fatores: estabilidade do edifício 

(segurança estrutural), segurança contra incêndio (fogo) e segurança no uso e na 

operação. São aspectos relacionados à proteção física e psicológica, relativa ao perigo, 

que proporcionem confiança aos usuários (segurança durante movimentações e 

circulações e segurança contra intrusão); 

 exigências de habitabilidade – foram escolhidos, dentre as exigências dos usuários, 

os fatores: saúde, higiene e qualidade do ar, acessibilidade e estanqueidade. São 

aspectos relacionados à garantia de suficiente salubridade ambiental (toxicidade dos 

materiais, parasitas, insolação, ventilação, iluminação natural, pé-direito dos 

ambientes e outros), higiênica, acessibilidade, proteção contra umidade (infiltrações na 

cobertura e no envelope), estanqueidade e outros que possam dificultar as atividades 

dos edifícios; 

 exigências de sustentabilidade – foram escolhidos, dentre as exigências dos usuários, 

os fatores durabilidade e manutenabilidade - aspectos que se referem à conservação do 

edifício: facilidade de conservação e reparação e facilidade de limpeza. 

Outras exigências dos usuários não foram consideradas, tais como o conforto acústico e o 

térmico, pois, além de ensaios e medições com equipamentos in loco, implicam ouvir uma 

amostra representativa dos usuários, o que está fora do escopo deste trabalho. 

A avaliação de cada um dos edifícios baseia-se em inspeção visual das anomalias existentes, 

conjugada com entrevistas não estruturadas com representantes dos usuários (técnico-

administrativos e docentes) da instituição, aqueles que têm o conhecimento tanto das 

anomalias quanto das obras de reparação ou reabilitação realizadas na edificação.  

Em cada edifício são analisadas as anomalias de conservação e de desempenho: 

 anomalias de conservação – resultam da degradação dos elementos construtivos, em 

virtude do seu envelhecimento natural e da falta de intervenções de 

conservação/manutenção, refletindo-se, usualmente, numa redução do nível de 

desempenho inicial; 
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 anomalias de desempenho -– resultam da progressiva defasagem entre o nível de 

desempenho inicial do edifício e o nível de desempenho pretendido, de modo a 

responder às atuais solicitações dos usuários. 

Em ambos os casos, a construção apresenta anomalias, porque se degradou ou já não responde 

às solicitações atuais; algumas delas resultam da degradação dos elementos da construção, 

outras, de alteração nos níveis de desempenho pretendidos pelos usuários do edifício.  

Autores como Teixeira e Póvoas (2012) afirmam que a beneficiação do desempenho é uma 

importante ação, responsável por garantir a viabilidade do edifício existente e sua utilização, 

proporcionando uma atualização do desempenho de seus vários componentes para níveis 

iguais ou próximos dos atuais. As soluções de beneficiação variam em função da 

especificidade de cada elemento e devem garantir um reduzido grau de intrusão, de modo a 

proporcionarem a preservação do existente. 

Neste trabalho não se definem medidas precisas para solução das anomalias de manutenção, 

reparação e reabilitação, nem se elaboram orçamentos precisos dos serviços, somente 

intervalos estimados. Posteriormente, no entanto, é imprescindível a elaboração de projetos 

arquitetônicos e complementares de engenharia, especificações e orçamentos para cada 

edifício, a fim de resolver tais anomalias.  

4.3.6.2. Intervenções de conservação e de desempenho 

 Tanto a extensão como a complexidade dos elementos funcionais são avaliados quanto a 

intervenções de conservação e de desempenho, que, neste trabalho, têm o seguinte 

significado: 

a) Intervenções de conservação: visam repor o nível de desempenho original, 

proporcionado pelo edifício quando foi construído ou objeto da última intervenção de 

reabilitação, o que configura uma intervenção de conservação.  

As anomalias de conservação podem resultar de inadequação da solução construtiva 

inicial ou de deficiente execução dos trabalhos de construção e/ou degradação dos 
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elementos construtivos. Assim, as intervenções de conservação destinam-se a corrigir 

degradações das construções, para prolongar o seu tempo de vida útil;
28

 

b) Intervenções de melhoria do desempenho: visam elevar o nível de desempenho da 

edificação de modo a responder às necessidades atuais dos usuários, o que configura 

uma intervenção de reabilitação. Os trabalhos para correção das anomalias de 

desempenho têm por fim melhorar o desempenho do edifício, elevando-o a um nível 

superior àquele proporcionado quando de sua construção.  

Destinam-se, ainda, a adequar as características aos novos usos ou mesmo permitir o 

uso com padrões de desempenho mais elevados. A extensão dessa intervenção 

depende de existir ou não a intenção de elevar o desempenho inicial ou permitir novos 

usos ao edifício; 

c) Estabelecendo uma relação entre as intervenções de conservação e de desempenho nos 

elementos funcionais, pode-se prever quatro possibilidades de intervenção: 

 o elemento funcional degradou-se com o passar do tempo e necessita ser reposto, 

conforme seu estado inicial. Exemplo: uma janela metálica cuja pintura está 

degradada pelo passar dos anos e demanda nova pintura. Nesse caso, são previstas 

somente intervenções de conservação; 

 o elemento funcional está em bom estado, mas é necessário ser substituído, pois 

seu desempenho já não responde aos níveis atuais de exigências. Exemplo: uma 

janela com vidro simples, em espaço onde é preciso garantir temperatura estável e 

isolamento sonoro elevado. Nesse caso, são previstas apenas intervenções de 

melhoria do desempenho (substituição do vidro simples pelo vidro duplo); 

 o elemento funcional está degradado e, adicionalmente, é necessária sua 

substituição, pois seu desempenho já não responde aos níveis atualmente exigidos. 

Exemplo: uma janela com vidro simples, partido, em espaço onde é preciso 

garantir uma temperatura estável e isolamento sonoro elevado. Nesse caso, são 

                                                 
28

 Tempo de vida útil é o período de tempo durante o qual as construções mantêm desempenho compatível com 

as exigências estabelecidas, sem necessidade de intervenções para além da sua manutenção (LNEC, 2009) 
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previstas apenas intervenções de melhoria do desempenho, uma vez que a 

substituição do vidro simples pelo vidro duplo corrige a anomalia construtiva; 

 o elemento funcional está degradado, sendo necessária a simples reparação de 

algumas partes deterioradas e intervenção de melhoria em outras, cujo 

desempenho já não responde aos níveis atualmente exigidos. Exemplo: uma janela 

com a pintura deteriorada e o vidro simples, partido, em espaço onde é preciso 

garantir temperatura estável e isolamento sonoro elevado. Nesse caso, deverão ser 

divididas as intervenções entre conservação e desempenho. Prevê-se uma nova 

pintura da janela, como intervenção de conservação, e a substituição do vidro 

simples pelo vidro duplo, para corrigir a anomalia de desempenho. 

4.3.6.3. Gravidade 

A gravidade das anomalias dos elementos funcionais é o critério fundamental a considerar na 

verificação do estado de conservação do edifício, pois define as anomalias que tais elementos 

sofreram e de que forma foram afetados relativamente a seu desempenho na satisfação das 

exigências funcionais que lhes são atribuídas, bem como os tipos de trabalho necessários para 

sua reparação (VILHENA, 2012; VILHENA; PEDRO; PAIVA, 2010).  

O critério de gravidade, em síntese, pode ser utilizado para definir as prioridades de 

intervenção nas anomalias de cada elemento funcional, ou seja, a necessidade de realizar 

intervenções devido ao risco da anomalia para a saúde e segurança dos usuários, devendo-se 

considerar o nível de desempenho esperado quanto às exigências funcionais de cada elemento 

funcional. 

Para cada elemento funcional, verifica-se a existência e classificação da gravidade de 

anomalias, na seguinte escala: ausência de anomalias, anomalias superficiais, médias ou 

graves (Tabela 4.5). Caso o elemento funcional em análise não exista no edifício, deverá ser 

apontado como “não se aplica”.  
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Tabela 4.5 - Critério de avaliação da gravidade da anomalia dos elementos funcionais (PEDRO; VILHENA; 

PAIVA, 2011) 

Ausência de 

Anomalias

Anomalias 

Superficiais
Anomalias Médias Anomalias Graves

Ausência de anomalias ou 

anomalias sem nenhum 

significado

Anomalias que 

prejudicam o aspecto do 

elemento funcional

Anomalias que 

prejudicam o uso e/ou 

desempenho

Anomalias que colocam 

em risco à saúde e/ou 

segurança dos usuários
 

Definiu-se, no REAB-IFES, que a gravidade é avaliada em face do nível de desempenho 

atualmente exigido. 

Quando o avaliador indicar ausência de anomalias, não deve apontar nenhum trabalho 

corretivo do ponto de vista da conservação e do desempenho.  

4.3.6.4. Extensão 

A extensão permite entender, em cada elemento funcional, de que forma o edifício se 

encontra afetado pelas anomalias. Se a gravidade delas for enquadrada como superficial, 

média ou grave, deve-se indicar a extensão da intervenção de reabilitação, levando em 

consideração o trabalho (ou percentual de área aproximada afetada por anomalias) necessário 

para recuperá-las, de acordo com as categorias (ou escalas) indicadas (Tabela 4.6).  

Tabela 4.6 - Critérios de avaliação da extensão da intervenção de reabilitação (PEDRO; VILHENA; PAIVA, 

2011) 

Localizada Média Extensa Total

Anomalias que afetam 

pontualmente o elemento 

funcional, sendo sua 

extensão não superior a 

25%

Anomalias que afetam 

áreas limitadas do 

elemento funcional, 

estando sua extensão 

compreendida entre 26%  

e 50%

Anomalias que afetam 

grandes áreas do elemento 

funcional, estando a sua 

extensão compreendida 

entre 51%  e 75%

Anomalias que afetam a 

quase totalidade do 

elemento funcional, 

sendo a sua extensão 

superior a 75%

 

Esse critério busca definir um percentual aproximado de anomalias que afetou o elemento 

funcional. As escalas de extensão propostas neste trabalho poderiam ser subdivididas em 

outras categorias, porém, como já verificado em outros métodos, não haveria alteração 

significativa no resultado final da avaliação. 
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4.3.6.5. Complexidade 

A complexidade considera as dificuldades de execução das operações de reabilitação, como, 

por exemplo, o acesso aos locais de reparo, a segurança dos trabalhadores e proteção dos 

usuários do edifício e seu entorno imediato, somadas à comparação do custo do 

empreendimento e à realização de um elemento funcional novo que satisfaça as exigências 

funcionais (Tabela 4.7). 

Tabela 4.7 - Critérios de avaliação da complexidade da intervenção de reabilitação (PEDRO; VILHENA; 

PAIVA, 2011) 

Simples Média Difícil

Trabalhos realizados numa única 

operação e com a intervenação de 

apenas uma especialidade

Trabalhos realizados em várias 

operações e que carecem de 

intervenção de várias 

especialidades

Trabalhos de reabilitação ou reforço 

tecnicamente complexos, 

requerendo a aplicação de 

procedimentos, materiais e/ou 

tecnologias não correntes

Trabalhos de limpeza, pintura ou 

reabilitação superficial dos 

elementos construtivos

Trabalhos que obrigam à 

demolição ou remoção de 

revestimentos para proceder à 

intervenção e sua posterior 

reconstrução

Trabalhos de construção de um 

elemento funcional necessário à 

satisfação das exigências funcionais

Trabalhos em que seja necessária 

a demolição ou remoção do 

elemento funcional, sem a sua 

posterior reconstrução

Trabalhos em que o estado do 

elemento funcional justifica a 

demolição ou remoção, e a sua 

posterior reconstrução

Trabalhos com custos muito 

inferiores aos da construção nova 

do elemento funcional

Trabalhos com custos inferiores 

aos da construção nova do 

elemento funcional

Trabalhos com custos semelhantes 

ou superiores aos da construção 

nova do elemento funcional

 

 

Para avaliação da intervenção nos elementos funcionais, a complexidade é um componente 

complementar à extensão 

4.3.7. Definição da fórmula de cálculo 

O “Nível de Reabilitação” (NR) de um edifício é definido por cálculo matemático, 

observando-se os critérios apresentados na Tabela 4.8. 
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Tabela 4.8 - Critério de avaliação do Nível de Reabilitação (NR) – (PEDRO; VILHENA; PAIVA, 2011) 

Reabilitação Superficial Reabilitação Média Reabilitação profunda

Compreende: Compreende: Compreende:

A execução de reparações em 

revestimentos

Substituição de revestimentos Reparação, substituição ou 

reforço de elementos 

construtivos e/ou secundários

Pequenas reparações em 

instalações

Reparação e criação de novas 

instalações

Reparações localizadas e de 

reduzida complexidade em 

elementos primárias e/ou 

secundários

Reparação, substituição ou 

reforço localizado de elementos 

construtivos primários e/ou 

secundários

 

Como complemento aos critérios apresentados e com vistas a apoiar a decisão do avaliador, as 

fichas de avaliação foram elaboradas em planilhas eletrônicas Excel
®
, adaptadas do MANR 

(PEDRO; VILHENA; PAIVA, 2011). Um cálculo matemático associa as avaliações dos 

aspectos de “conservação” e de “desempenho” e gera um “Índice de Reabilitação” (IR), 

classificado na escala de três intervalos (superficial, média ou profunda), que, por sua vez, 

gera um “Nível de Reabilitação” (NR). 

O número final expresso define um valor médio percentual correspondente ao custo de 

reabilitação de um elemento funcional, assim como o somatório final de uma das partes, ou a 

média ponderada das três partes, representa o percentual total médio do custo de reabilitação, 

ambos, em comparação com o custo de uma obra nova. 

O nível de reabilitação resultante do cálculo matemático, no entanto, não é inalterável. Em 

virtude da limitação do número de casos avaliados durante essa fase, esse cálculo pode ainda 

sofrer adaptações em função de posteriores avaliações. Embora os elementos de conservação e 

de desempenho incluídos no modelo de avaliação proporcionem uma avaliação detalhada, o 

cálculo matemático pode não substituir a experiência ou argumentação técnica. Todavia, a 

mudança do resultado matemático deve ser justificada com a maior consistência possível, para 

que não haja dúvidas quanto ao resultado final. 

A fórmula de cálculo para determinar o “Nível de Reabilitação” acompanha os procedimentos 

a seguir: 
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a) Para cada elemento funcional, a extensão e a complexidade da intervenção a realizar 

em virtude de anomalias de conservação e de desempenho, são convertidas em valores 

(Tabela 4.9). 

Tabela 4.9 – Índices de conversão da extensão e da complexidade da intervenção (PEDRO; VILHENA; PAIVA, 

2011) 

Extensão da 

intervenção (Ei)
Localizada Média Extensa Extensa

0,25 0,5 0,75 1,0

Complexidade da 

intervenção
Simples Média Difícil

(Ci) 0,4 0,8 1,2

 

b) Para cada elemento funcional, calculam-se, separadamente, os índices de reabilitação 

por anomalias de conservação (Ic) e de desempenho (Id), pelo produto das respectivas 

extensões (Ei) e complexidade de intervenção (Ci): 

Ic =Eic . Cic           (4.1) 

Id =Eid . Cid           (4.2) 

c) A pontuação (Pt) de cada elemento funcional é determinada pelo produto entre a 

ponderação (Pd) atribuída a cada elemento funcional e a soma dos índices de 

reabilitação motivados por anomalias de conservação (Ic) e desempenho (Id); a soma 

dos índices de reabilitação (Ic + Id) tem como valor máximo 1,2 (que corresponde ao 

custo de 120% para reabilitação do elemento funcional, ou seja, compreende serviços 

de demolição e nova construção do elemento construtivo), sendo automaticamente 

reduzido para esse limite quando o valor ultrapassá-lo: 

Pt = Pd . (Ic+Id)          (4.3) 

Ic + Id < 1,2          (4.4) 

d) O somatório das ponderações (ƩPd) resulta da soma de todas as ponderações dos 

elementos funcionais que obtiveram respostas diferentes de “Não se aplica”; o 

somatório das pontuações (ƩPt) resulta da soma das pontuações (Pt) obtidas pelos 

diversos elementos funcionais; o Índice de reabilitação (IR) é obtido pelo quociente 
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entre o somatório das pontuações (ƩPt) e o somatório das ponderações (ƩPd), 

multiplicado por 100. São calculados separadamente os índices de reabilitação parciais 

das três partes em que foi dividido o edifício: Estrutura e cobertura, Elementos 

externos e internos e Instalações (Equação 4.5). 

Índice de reabilitação (IR): 

IR = Ʃ [ (Eic . Cic + Eid . Cid ) . Pdi ] x 100       (4.5) 

Ʃ Pdi 

O Nível de reabilitação é determinado pela classificação do índice IR do edifício, segundo a 

escala apresentada na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 – Escala de intervalos para determinar o nível de reabilitação (Adaptado de PEDRO; VILHENA; 

PAIVA, 2011) 

Índice 0 < I R  < 33 34 < I R  < 66 67 < I R  < 120

Nível de Reabilitação Reabilitação Superficial Reabilitação Média Reabilitação Profunda
 

Um índice total 60 significa que a intervenção necessária custa 60% do que custaria a 

construção de um edifício novo com as mesmas características.  

A resposta final da avaliação dos edifícios em análise é a comparação entre os índices de cada 

um (por ordem de índice de necessidade) daqueles que carecem de reabilitação, ou seja, o 

critério utilizado é a priorização dos edifícios que, no seu conjunto, estão em estado pior de 

conservação.  

É necessário elaborar um relatório conclusivo, com justificativas do resultado final, para 

argumentação junto aos gestores da instituição (administração superior da IFES), por ser um 

instrumento de apoio à decisão que lhes compete. O resultado estabelece cenários de 

reabilitação e estimativa de custos de intervenção, em um intervalo estabelecido pelo método 

(Figura 4.4). 
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Figura 4.4 – Fluxograma do processo REAB-IFES (Adaptado de Straub, 2008) 

 

Desse modo, tem-se o resultado final, que servirá de referência para a continuidade do 

processo de reabilitação, com a elaboração dos projetos recomendados, a execução das obras 

– o que dependerá de recursos financeiros – sua inspeção e recebimento. 

4.3.8. Construção do instrumento de avaliação 

O REAB-IFES é constituído por um conjunto de fichas de avaliação, com as devidas 

instruções de aplicação, denominado “Guia REAB-IFES”.  

As fichas de avaliação servem para registrar a informação obtida pelos avaliadores durante a 

vistoria. A ficha de resultados, consequência da ficha de avaliação, realiza automaticamente 

um cálculo matemático, que define o “Nível de reabilitação”. São parte dessas fichas os 

gráficos para análise e as fotos ilustrativas das principais anomalias. 

As instruções definem procedimentos e critérios a cumprir, pelos avaliadores, durante as 

inspeções e no preenchimento das fichas de avaliação. 
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4.3.8.1. Ficha de avaliação de necessidades e prioridades de reabilitação 

Em cada edifício, os avaliadores realizam uma inspeção visual, incluindo os ambientes e todas 

as partes que os constituem. Durante ou após o fechamento da vistoria, são preenchidas as 

fichas de avaliação, seguindo o roteiro, com indicações detalhadas sobre como proceder ao 

preenchimento de cada um dos campos que constituem as várias partes dessas fichas. São elas 

as seguintes: ficha geral do edifício, ficha de caracterização construtiva do edifício, ficha de 

caracterização de requisitos de desempenho do edifício, ficha de avaliação do edifício, 

gráficos do edifício, resultados de avaliação do edifício e fotos do edifício. Na abertura do 

sistema, em planilhas eletrônicas Excel
®
, existem menus de atalho para acessar a ficha 

desejada (Figura 4.5). 

Figura 4.5 – Folha de abertura do REAB-IFES com menus para as fichas de avaliação 

 
 

 Ficha geral do edifício  

A primeira ficha, denominada folha de rosto, destina-se a registrar a identificação do edifício 

e indicar o resultado final do nível de reabilitação obtido na sua avaliação (Figura 4.6). 
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Figura 4.6 – Ficha geral do REAB-IFES  
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A - Identificação - devem ser preenchidos os campos que permitem identificar o edifício:  

a) instituição: nome da universidade; nome oficial do Câmpus onde está situado o 

edifício; quadra/quarteirão, quando houver; rua, avenida, largo, quando houver; lote na 

quadra, quando houver; bairro, quando houver; nome da cidade; nome oficial do 

edifício; número de pavimentos do edifício; 

b) ano de construção: refere-se ao ano de término da obra; 

c) área total do edifício: é a área oficial do edifício, considerando a área coberta sem 

computar a projeção do telhado (a não ser em pátios cobertos); 

d) data: dia em que a vistoria foi realizada. Caso não tenha sido possível inspecionar 

todos os elementos funcionais e espaços/ambiente numa primeira vistoria, por não ter 

sido facultado o acesso ao edifício ou por sua dimensão, e tenha sido realizada uma 

segunda vistoria, deve-se inscrever nas fichas de avaliação a data da primeira vistoria. 

B – Fotografias: devem ser inseridas fotos das fachadas do edifício que sirvam para 

identificar/caracterizar visualmente o conjunto arquitetônico.  

C – Resultado: o avaliador deve destacar o nível de reabilitação definido no cálculo 

matemático ou, com base em argumentos consistentes, outro nível que considere necessário 

realizar no edifício. Caso sejam detectadas, deve-se indicar a existência das situações que 

constituem grave risco imediato para a segurança, para a saúde pública ou para os usuários, ou 

seja, as anomalias que colocam em perigo iminente a vida dos usuários do edifício, de 

edifícios vizinhos ou do público em geral: vazamento de gás, risco de desabamento de partes 

do edifício, existência de produtos inflamáveis, instalação elétrica exposta a água/umidade e 

outros.  

D – Justificativa: os avaliadores devem registrar os motivos que determinaram sua decisão 

quanto ao nível de reabilitação assinalado na parte anterior. Essa justificativa deve ser 

registrada mesmo que o avaliador concorde com a sugestão do nível de reabilitação indicado 

pelo cálculo matemático. Caso eles tenham sinalizado, na parte anterior, que existem 

situações que constituem grave risco e imediato para a segurança ou saúde dos usuários, 

devem também descrevê-las neste campo.  

E – Equipe: são registrados os nomes dos avaliadores que procederam à vistoria e ao 
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preenchimento da ficha, seguidos das respectivas assinaturas.  

 Ficha de caracterização construtiva do edifício 

Nessa ficha devem ser indicadas as principais características construtivas do edifício em 

avaliação. Embora a informação registrada nessa página não influencie diretamente o 

resultado da avaliação das necessidades de reabilitação, ela serve para que o avaliador, 

durante a inspeção, ou quem consultar as fichas de avaliação depois de preenchidas, tenham 

conhecimento das principais características construtivas do edifício (Figura 4.7). 
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Figura 4.7 – Ficha de caracterização construtiva do edifício 
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A – Estrutura: fundações, elementos verticais de suporte e pavimentos;  

B – Cobertura: estrutura de suporte, revestimento da cobertura em terraço, revestimento da 

cobertura inclinada e forros internos (caso existam);  

C – Paredes externas: tipos, revestimento externo das fachadas e tipo de pintura;  

D – Paredes internas: tipos;  

E – Caixilharia/Esquadrias: material;  

F – Escadas ou rampas: material;  

G – Observações: registrar quaisquer informações que os avaliadores considerem relevantes: 

a) indicar mais de uma resposta para cada questão (exemplo: o revestimento exterior das 

fachadas tem algumas áreas revestidas com argamassa, outras com cerâmicas e 

azulejos);  

b) inserir as possibilidades mais frequentes e acrescentar a resposta "Outra", à frente da 

qual será indicada a situação não prevista;  

c) quando não for possível determinar a natureza construtiva de algum elemento, por ele 

estar oculto, deve ser indicada a resposta "Não sabe". 

 Ficha de caracterização de requisitos de desempenho do edifício  

Essa ficha registra uma avaliação prévia do desempenho, realizada pelos avaliadores para 

identificar as falhas de desempenho do edifício. Na folha seguinte (Ficha de avaliação do 

edifício), os avaliadores devem indicar quais as intervenções a realizar, com vistas a corrigir 

essas falhas (Figura 4.8).  

As exigências dos usuários quanto a segurança, habitabilidade e sustentabilidade foram 

extraídas das seguintes referências: ISO 6241(1984), NBR 15575 (2013) e Pedro, Vilhena e 

Paiva (2011). 
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Figura 4.8 – Ficha de caracterização de requisitos de desempenho do edifício 
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 Ficha de avaliação do edifício  

Apresenta-se uma tabela em que as linhas contêm os elementos funcionais e espaços em que 

foi subdividida a avaliação do edifício; e as colunas apresentam informações sobre a 

gravidade das anomalias e as características dos trabalhos necessários para repará-las 

(Figura 4.9).  

A - Avaliação - Os aspectos a avaliar estão divididos em três partes: a primeira, inclui os 

elementos funcionais de estrutura e cobertura; a segunda, os elementos internos e externos do 

edifício; e a terceira, constitui-se das instalações do edifício.  

Ao começar a classificação quanto à gravidade da anomalia, verifica-se se o elemento 

funcional se aplica ao edifício; em caso negativo, indica-se a resposta "Não se aplica" e passa-

se ao elemento seguinte; em caso afirmativo, avalia-se a gravidade da anomalia na seguinte 

escala: ausência de anomalias, superficiais, médias ou graves. Caso a gravidade se traduza em 

anomalias superficiais, médias ou graves, indica-se a extensão (localizada, média, extensa ou 

total) e a complexidade (simples, média ou difícil) da intervenção necessária para repará-la. 

Se o elemento funcional não se aplicar ou se foi constatada ausência de anomalias, os campos 

relativos à extensão e à complexidade da intervenção de reabilitação ficam em branco e são 

bloqueados para evitar respostas inadequadas dos avaliadores. 

Relativamente à apreciação dos aspectos de conservação (terceira e quarta colunas), observa-

se que devem ser avaliadas a extensão e complexidade das anomalias que afetam todos os 

elementos funcionais. 

A quinta e a sexta colunas da tabela referem-se à apreciação dos aspectos de desempenho.  Se 

a gravidade das anomalias nos espaços for média ou grave, devem ser indicadas, 

necessariamente, as intervenções nos diversos elementos funcionais do edifício, cuja 

execução é necessária para recuperá-las. As intervenções são suplementares aos trabalhos de 

reparo das anomalias de conservação. 
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Figura 4.9 – Ficha de avaliação do edifício 
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B - Descrição das anomalias médias ou graves e das respectivas intervenções de reabilitação - 

nessa parte, para todos os elementos funcionais e espaços em que foram indicadas anomalias 

médias ou graves, devem ser explicados os motivos que justificaram essa avaliação; e, caso 

seja desejável, podem ser descritas as intervenções reparadoras da anomalia. Para o efeito, 

registrar a seguinte informação:  

a) elemento funcional – identificação do elemento funcional, pelo seu número; 

b) relato síntese da anomalia e da intervenção – indicação do elemento construtivo 

afetado, descrição dos sintomas de anomalia e justificativa da gravidade a ela atribuída; 

relato da intervenção de reabilitação e fundamentação da sua extensão e complexidade; 

c) identificação das fotografias ilustrativas – número atribuído pelos avaliadores às 

fotografias ilustrativas dos sintomas das anomalias. As fotografias, quando possível, 

devem propiciar uma noção da escala da anomalia (podem incluir uma caneta/lapiseira 

ou mesmo uma régua de escalas).  

Os campos dessa parte devem ficar em branco, quando não houver indicação de anomalias 

médias ou graves para nenhum elemento funcional.  

C - Observações - nessa parte devem-se registrar, caso se verifique:  

a) os elementos funcionais cujo nível de anomalia indicado tenha resultado de uma 

avaliação com base em indícios, por não ser possível uma inspeção visual direta;  

b) os elementos funcionais que não puderam ser avaliados, por não ter sido facultado o 

acesso ao edifício ou a uma parte dele, descrevendo-se o motivo do impedimento;  

c) anomalias que decorrem do uso incorreto dos espaços e não de deficiências de 

conservação ou desempenho;  

d) as intervenções necessárias para solução das anomalias, quer pelo modo de uso dos 

espaços ou pelas implicações que sua resolução acarreta, e que não são, na opinião do 

avaliador, justificadas; 

e) os elementos funcionais que não puderam ser inspecionados, por falta de acesso a eles.  
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Gráficos do edifício 

Os gráficos resultantes da avaliação do edifício se destinam à análise dos resultados dos 

elementos funcionais e das partes do edifício quanto à gravidade de anomalias, extensão e 

complexidade, tanto de elementos de conservação quanto de desempenho (Figura 4.10). 

Figura 4.10 – Ficha de gráficos do edifício 
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Resultados de avaliação do edifício 

Expressos em números, definem a necessidade de reabilitação para cada uma das partes do 

edifício e a média ponderada entre elas define a “Necessidade de reabilitação do edifício” 

(Figura 4.11). 

Figura 4.11 – Ficha de resultados da avaliação do edifício 
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Fotos do edifício 

As fotos da inspeção/vistoria do edifício são elementos importantes para registrar as 

anomalias encontradas; nelas devem ser inseridos comentários sobre as causas, se for possível 

determiná-las (Figura 4.12). 

Figura 4.12 – Fichas de fotos do edifício 
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4.3.8.2. Guia REAB-IFES 

O Guia para avaliadores (Figura 4.13) na aplicação do método REAB-IFES (Apêndice A) foi 

desenvolvido para assegurar a uniformidade de procedimentos e de critérios entre as equipes 

de avaliação, no preenchimento das fichas, bem como de informações sobre a classificação 

das anomalias, sua extensão e complexidade, tendo-se sempre a referência de que a inspeção é 

visual. Para cada elemento funcional, elaborou-se uma ficha, contendo exemplos para a 

classificação dos indícios das anomalias.  

Figura 4.13 – Capa do Guia REAB-IFES 

 

Cada ficha se estrutura da seguinte forma:  

a) elementos de construção a avaliar – identificação dos elementos ou componentes de 

construção contemplados em cada elemento funcional;  

b) requisitos exigidos – foram inseridos os requisitos da NBR 15575 (ABNT, 2013) para 

os elementos funcionais contemplados nessa norma, deixando claro que essa é apenas 

uma referência de avaliação de desempenho dos elementos funcionais, pois ela se 

destina a novos edifícios habitacionais e não inclui intervenções de reforma ou 

reabilitação. Para outros elementos funcionais, foram inseridas exigências das normas 
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brasileiras correspondentes encontradas; 

c) exemplos de indícios (sintomas) de anomalias – descrição de exemplos de sinais que 

indicam anomalias simples, médias ou graves. Tais exemplos identificam situações 

frequentes, mas sem a pretensão de serem completos, em virtude da grande 

quantidade de situações envolvidas.  

Os exemplos apresentados referem-se a uma avaliação visual desses elementos, portanto, não 

foram abordados exemplos de situações em que existem anomalias não visíveis (obstruções 

ou corrosão no interior de tubulações). 

4.4. DEFINIÇÃO DOS CASOS 

Para a aplicação do método, foram definidos os seguintes critérios de seleção dos edifícios: 

a) edifícios situados no parque edificado da Instituição Pública Federal de Ensino 

Superior Universidade Federal de Goiás, nos Câmpus de Goiânia: Colemar Natal e 

Silva (Praça Universitária) e Samambaia; 

b) edifícios construídos entre as décadas de 1960 e 1980;  

c) edifícios cujo aspecto visual indica claramente a necessidade de intervenção/serviços 

de manutenção, reparação ou reabilitação; 

d) edifícios com tipologia de, no mínimo, dois pavimentos (térreo mais um pavimento), 

com área total superior a 1000 m
2
; 

e) edifícios de unidades acadêmicas, apesar de conhecidas as anomalias em edificações 

voltadas para os serviços administrativos e de apoio às atividades administrativas e 

acadêmicas; 

f) edifícios com maiores problemas para a execução de suas atividades. Foram utilizados 

os dados das Ordens de Serviços solicitadas pelas unidades de ensino, referentes aos 

anos de 2007 a 2011 (Tabela 4.11); 

g) seleção de cinco edifícios: um, piloto; dois no Câmpus Samambaia; e dois, no Câmpus 

Colemar Natal e Silva (Praça Universitária). 
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Tabela 4.11 – Levantamento das ordens de serviços de manutenção predial UFG 2007 a 2011 das unidades 

acadêmicas dos Câmpus Samambaia e Colemar N. e Silva (CEGEF/UFG, 2012) 

Unidade 

de Ensino

Ordens 

de 

Serviços

Unidade 

de 

Ensino

Ordens 

de 

Serviços

Unidade 

de Ensino

Ordens 

de 

Serviços

Unidade 

de Ensino

Ordens 

de 

Serviços

Unidade 

de Ensino

Ordens 

de 

Serviços

1 IESA 90 EEEC 83 FCS 13 IME 58 EC 39

2 EC 105 FM 95 FM 14 FEN 60 IESA 44

3 EMAC 107 IME 100 FEF 15 FEF 62 FAV-II 47

4 FD 114 FEN 111 FH 15 FANUT 64 FACOMB 54

5 FEN 121 EMAC 119 FEN 16 FACOMB 67 FEN 60

6 FACOMB 130 FD 121 EEEC 18 FAV-II 67 IME 60

7 FAV 131 FL 125 IME 21 FM 90 FM 63

8 IF 131 FANUT 130 EMAC 24 EMAC-II 91 FCHF 68

9 FL 136 IESA 148 FE 27 IESA 98 IF 70

10 FANUT 139 FAV 171 FD 36 FCHF 103 EEEC 74

11 FM 176 FE 173 IESA 40 EEEC 108 CEPAE 79

12 FEF 179 IF 177 FACOMB 41 FD 111 FANUT 81

13 CEPAE 256 FACOMB 186 IF 42 IF 114 IQ 89

14 EEC 267 FEF 195 FAV 44 FE 150 FO 95

15 FF 273 EEC 245 FF 46 EC 158 FD 114

16 FO 297 IQ 279 FO 57 IQ 195 FE 148

17 IPTSP 325 CEPAE 309 IQ 59 FO 215 IPTSP 159

18 FE 361 FO 330 EEC 60 IPTSP 263 EEC 202

19 IQ 374 FF 333 CEPAE 64 FF 305 FF 225

20 ICB 553 ICB 406 ICB 211 ICB 427 ICB 232

2007

ITEM

2011 2010 2009 2008

 

Existem unidades acadêmicas que poderiam constar da Tabela 4.11, mas não se enquadram 

nos critérios estabelecidos. É o caso, por exemplo, da Escola de Agronomia (EA) e da Escola 

de Veterinária e Zootecnia (EVZ), cujos edifícios, apesar da alta incidência de serviços de 

manutenção, não cumprem o requisito de dois pavimentos.  

Após filtragem inicial, foram retiradas as unidades e os órgãos administrativos que não se 

ajustam em tais critérios. O resultado do levantamento de Ordens de Serviços apresenta cinco 

unidades acadêmicas por Câmpus (Tabela 4.12). 

 

 

 

 

 



Método de avaliação de necessidades e prioridades de reabilitação de edifícios de...                                        132 

M. A. Oliveira                                                                                                                                             Capítulo 4 

Tabela 4.12 – Edifícios das Unidades Acadêmicas com maior número de ordens de serviços –  Câmpus 

Samambaia e Colemar Natal e Silva  (CEGEF/UFG, 2012) 

UNIDADES DE ENSINO O RDENS DE SERVIÇO S UNIDADES DE ENSINO O RDENS DE SERVIÇO S

ICB 2108 FO 2176

IQ/IESA 1442 EEEC/EC 1265

EMAC/FAV 801 FE 859

CEPAE 708 FEN/FANUT 782

IF 534 IPTSP 747

CÂMPUS SAMAMBAIA CÂMPUS PÇA. UNIVERSITÁRIA

 

Têm-se, dessa forma, as seguintes edificações das unidades acadêmicas, selecionadas por 

Câmpus, para a realização do piloto e das inspeções programadas: 

 Câmpus Samambaia: 

a) edifícios do Instituto de Ciências Biológicas – unidade de ensino que possui quatro 

edifícios, com arquitetura padronizada, em dois pavimentos, e representa a maior área 

de unidades acadêmicas. Foram construídos no início da década de 1970. Optou-se por 

inspecionar o edifício do ICB I, com área total de 3111 m
2
, por ser o que apresenta 

maior necessidade de adaptação dos espaços, segundo levantamento de solicitações de 

projetos de adaptação e reformas no CEGEF-UFG (Figura 4.14a); 

b) as unidades de ensino Instituto de Química (IQ) e Instituto de Estudos Socio- 

Ambientais (IESA) compartilham edifícios (até os anos 1980 era uma única unidade; 

hoje o IESA ocupa parte do segundo edifício) que apresentam a mesma característica 

arquitetônica (replicados) dos edifícios do ICB, e as instalações são equivalentes. 

Escolheu-se, portanto, a unidade de ensino seguinte, classificada como opção de 

avaliação de edifícios com características arquitetônicas diversificadas. Assim, o 

edifício compartilhado pela Faculdade de Artes Visuais e Escola de Música e Artes 

Cênicas (FAV/EMAC), construído em 1989, com área total de 5048 m
2
, foi o avaliado 

(Figura 4.14b).  
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Figura 4.14 – (a) Fachada do edifício do ICB I; (b) Fachadas do edifício FAV/EMAC  

  

 Câmpus Colemar Natal e Silva (Praça Universitária): 

a) edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia (FF/FO) – compartilhado por duas 

unidades acadêmicas, construído em 1989, com área total de 7932 m
2
, em 4 

pavimentos (Figura 4.15a); 

b) edifícios das Escolas de Engenharias – são duas unidades de ensino em 11 (onze) 

edificações, em uma quadra. Três blocos se enquadram nos critérios estabelecidos. O 

bloco A, construído em 1961, com 1458 m
2
, foi o escolhido por apresentar uma 

característica diferente dos demais. Ali estão presentes: a administração das duas 

unidades acadêmicas, gabinetes de professores e de apoio (Figura 4.15b). 

Figura 4.15 – (a) Edifício das Faculdades de Farmácia e Odontologia; (b) Edifício Escolas de Engenharias -

Bloco A 

  

a

  a 

b

  a 

a

  a 

b

  a 
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Descartado inicialmente, o IQ I foi o escolhido para a aplicação do piloto, como a segunda 

unidade acadêmica do Câmpus Samambaia (Figura 4.16). Essa aplicação serviu para uma 

revisão geral do método proposto, ajustes das fórmulas, fichas de aplicação e exigências dos 

usuários. 

Figura 4.16 – Edifício do Instituto de Química I  

 

Ficaram, assim, definidos os cinco edifícios avaliados pelo método REAB-IFES, conforme 

apresentado na Tabela 4.13: 

Tabela 4.13 – Edifícios das Unidades Acadêmicas selecionados para avaliação 

NOME DO EDIFÍCIO ANO DE CONST. ÁREA (m2)

Instituto de Química I (IQ-I) 1972 3111

Instituto de Ciências Biológicas I (ICB-I) 1972 3111

Esc. de Música e Artes Cênicas e Fac. de Artes Visuais (FAV/EMAC) 1990 5048

Faculdades de Farmácia e Odontologia (FF/FO) 1989 7932

Escolas de Engenharias - Bloco A (Engas. - Bloco A) 1961 1548  

Os critérios de seleção procuraram abranger edifícios de diferentes épocas e áreas de 

construção. 

4.5. APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO 

A aplicação do instrumento envolveu quatro etapas: aplicação piloto, treinamento dos 

avaliadores responsáveis pela aplicação do instrumento, análise documental e inspeção visual. 
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4.5.1. Aplicação  

A aplicação piloto, visando o aperfeiçoamento do método de avaliação proposto, foi realizada 

em um dos edifícios selecionados - o Instituto de Química I (IQ I), no sentido de verificar a 

adequabilidade e a exequibilidade do método, as dificuldades de preenchimento, o tempo 

despendido nas inspeções e preenchimento das fichas de avaliação, os resultados da aplicação 

e a viabilidade de implementação do método.  

4.5.2. Treinamento para formação dos avaliadores 

O treinamento para formação dos avaliadores teve por objetivo uniformizar os procedimentos 

e critérios de avaliação. A aplicação do instrumento foi realizada com equipes de dois 

avaliadores, simultaneamente, em cada edifício: um arquiteto e um engenheiro civil, 

escolhidos dentre aqueles que trabalham no órgão responsável pela gestão do espaço físico da 

UFG - o Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF). 

A formação dos avaliadores se deu mediante as seguintes atividades: apresentação do modelo 

de avaliação; descrição do procedimento de vistoria e explicação dos critérios de avaliação; 

exercício de preenchimento da ficha de avaliação, inspeções e preenchimento das fichas; e 

discussão e esclarecimentos de dúvidas. 

Para facilitar a utilização do método, os critérios gerais de inspeção e avaliação foram 

concretizados para cada um dos elementos funcionais, dando origem ao documento “Guia 

REAB-IFES” (Apêndice A), com exemplos de sintomas de anomalias e observações, visando 

evidenciar, os critérios de análise de forma objetiva, de modo a auxiliar os avaliadores na 

definição do tipo de gravidade.  

4.5.3. Coleta dos dados 

A coleta dos dados nos edifícios ocorreu por meio de inspeção visual, entrevistas não 

estruturadas com responsáveis pelos edifícios e análise documental. 

4.5.3.1. Inspeção visual 

A avaliação de cada edifício foi realizada mediante uma inspeção visual das anomalias 

existentes, interna e externamente (envelope) ao edifício. A inspeção visual justifica-se pela 
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facilidade e rapidez dos trabalhos, e pelo baixo custo (RODRIGUES, 2008; VILHENA, 

2010). Foram inspecionadas as anomalias de conservação e de desempenho, sem investigação 

detalhada das causas de origem, por estar fora do objetivo deste trabalho e por depender de 

ensaios e análises laboratoriais.  

Os avaliadores utilizaram equipamentos simples, como trenas, escadas e máquinas 

fotográficas. 

Com o intuito de não omitir quaisquer dos elementos funcionais e partes que compõem o 

edifício, propôs-se, preferencialmente, seguir o seguinte roteiro de percurso nas inspeções 

(Figura 4.17): 

a) elementos externos: percorrer os espaços exteriores, observando as fachadas e o 

entorno imediato. Em seguida, subir até a cobertura; em caso de difícil acesso, buscar 

sua visibilidade por um edifício próximo; 

b) elementos internos: percorrer as circulações e partes comuns internas do edifício. 

Fazer as inspeções em todos os ambientes, por pavimento. No caso de ambientes 

ocupados por atividades práticas ou aulas ou, ainda, trancados e sem chaves à 

disposição, é admissível percorrer 05 salas, no mínimo, por fachadas das diferentes 

orientações solares de cada pavimento, sendo obrigatória a entrada em cada sala da 

extremidade do edifício (salas onde estão as paredes de empenas); 

c) instalações – verificar, visualmente e por meio de perguntas aos responsáveis pelos 

espaços, quais os tipos de instalação que dificultam ou impactam o funcionamento das 

atividades diárias. Abrir as portas dos quadros de distribuição geral de energia elétrica, 

adentrar a sala de equipamentos de dados e voz, e outras instalações que possam 

configurar, visualmente, possíveis anomalias no edifício. 
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Figura 4.17 - Roteiro de inspeção nas partes dos edifícios 

 

4.5.3.2. Entrevistas não estruturadas 

Como complementação da observação visual, foram utilizadas entrevistas não estruturadas no 

momento da inspeção, para obter informações com os responsáveis pelos edifícios analisados. 

Procurou-se levantar as reclamações dos usuários quanto ao estado do edifício, com o intuito 

de chegar aos indícios que contribuíram para o aparecimento das anomalias detectadas.  

Com os entrevistados selecionados, investigaram-se as possíveis prioridades referentes às 

operações de manutenção, reparação ou reabilitação no edifício, apenas quanto à 

probabilidade de perigos e danos relativos à segurança e saúde dos usuários dos edifícios. 

4.5.3.3. Análise documental 

Os documentos disponíveis dos edifícios em estudo (de posse do CEGEF/UFG) foram 

analisados, quando necessário, para esclarecimentos de anomalias. São fotografias, projetos 
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de arquitetura e complementares de engenharia, especificações técnicas de obras ou serviços, 

ou intervenções físicas ocorridas nos edifícios no decorrer dos anos.  

4.6. ANÁLISE 

Na última etapa, foram analisados os resultados das avaliações dos cinco edifícios escolhidos 

para validar o REAB-IFES, como instrumento de apoio aos gestores das IFES na tomada de 

decisão, como descrito no capítulo 5. 

4.7. COMPARATIVO ENTRE O MANR E O REAB-IFES 

As principais características dos métodos MANR e REAB-IFES são resumidas na Tabela 

4.14, na qual se observa que seus objetivos e escopo são diferentes; e o nível de desagregação 

dos elementos funcionais avaliados no REAB-IFES é em número menor. 

Tabela 4.14 – Resumo dos métodos de avaliação MANR e REAB-IFES  

MANR REAB-IFES

Objetivos

determinar as necessidades de 

reabilitação de modo a assegurar as 

condições mínimas de habitabilidade

definir as necessidades e prioridades 

de reabilitação para assegurar as 

condições de segurança, 

habitabilidade e sustentabilidade

Escopo
edifícios situados em áreas urbanas 

de gênese ilegal

edifícios de Institiuições Federais de 

Ensino Superior (IFES) brasileiras

Método de Inspeção Inspeção visual Inspeção visual

Atributos Avaliados Elementos funcionais e equipamentos Elementos funcionais e equipamentos

Nível de desagregação 39 elementos funcionais
3 partes principais; 20 elementos 

funcionais

Coeficientes de 

Ponderação

baseado na estrutura de custos de um 

edifício-tipo

baseado na estrutura de custos de 

construção de edifício universitário

Critérios de Avaliação

gravidade da anomalia, extensão, 

complexidade e viabilidade da 

intervenção

gravidade da anomalia, extensão e 

complexidade da intervenção

Fórmula de Cálculo média ponderada média ponderada

Resultados
Nível de reabilitação; nível de 

anomalia das relações entre edifícios

Índice de reabilitação; Nível de 

reabilitação

Avaliadores um engenheiro civil e um arquiteto um engenheiro civil e um arquiteto

Ferramentas de 

Implementação

ficha de avaliação; instruções de 

aplicação; folha de cálculo informático

ficha de avaliação; instruções de 

aplicação; folha de cálculo informático
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CAPÍTULO 5                                                                                              

RESULTADOS DA APLICAÇÃO EXPERIMENTAL 

Esta parte do trabalho tem como objetivo validar o método REAB-IFES, demonstrando sua 

aplicação nos cinco edifícios da UFG, em Goiânia, escolhidos dentre as unidades de ensino: 

IQ I, ICB I, FAV/EMAC, FF/FO e EEC/EMC - Bloco A. Foram efetuadas a inspeção e o 

preenchimento das fichas de avaliação, além de investigação junto aos responsáveis pelos 

edifícios e busca de subsídios na documentação disponível. Após a avaliação com utilização 

das fichas, definiram-se as prioridades com base nos valores encontrados. Ao final, foram 

analisados, de forma global, os resultados da aplicação ao conjunto de edificações, para 

avaliar o processo de construção do modelo, sua aplicabilidade e validação. 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O “Método de avaliação das necessidades e prioridades de reabilitação de edifícios de 

Instituições Federais de Ensino Superior – REAB-IFES”, como já relatado neste trabalho, tem 

por finalidade estabelecer um conjunto de procedimentos para determinar as necessidades e 

prioridades de reabilitação de um parque edificado, fundamentando-se no levantamento do 

estado de conservação (ou degradação) dos edifícios, a fim de assegurar a satisfação das 

exigências funcionais de conservação e de desempenho. São edificações na faixa de 20 a 50 

anos de uso, com as mesmas características construtivas: estrutura em concreto armado e 

revestimento de paredes exteriores com argamassa e cerâmicas.  

Os relatórios de avaliação devem proporcionar uma visão global da condição em que se 

encontra o edifício, de forma a permitir que o gestor tome a decisão mais apropriada. A 

consistência desses relatórios é determinante na decisão da administração superior da 

instituição, além de evitar possíveis questionamentos dos diretores das unidades acadêmicas 

dos edifícios selecionados. 
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5.2. INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DO EDIFÍCIO IQ I 

Primeira avaliação, denominada piloto; a inspeção, realizada em todo o edifício, contou com a 

participação do diretor do IQ e dos professores responsáveis pelos diversos laboratórios.  

5.2.1. Caracterização do Edifício 

Situado no Câmpus Samambaia, foi inaugurado em 1972, com área de 3111 m
2
, em dois 

pavimentos (térreo e superior); similar a outros nove edifícios, ligados entre si por pátios 

cobertos (Figura 5.1).  

Figura 5.1 – (a) Fachada de entrada (leste); (b) Fachada sul do edifício IQ I  

   

A tipologia é de estrutura em concreto armado aparente, alvenarias externas e internas com 

acabamento de tijolos cerâmicos aparentes e telhado de fibrocimento, com beirais nas 

fachadas norte e sul. Suas plantas baixas estão apresentadas no Apêndice A. 

Desde a sua construção, não passou por intervenção global para recuperação das anomalias 

dos elementos funcionais. Identificadas em documentos do CEGEF/UFG, as intervenções, 

nos últimos vinte anos, que merecem destaque, são: substituição do telhado (1992) - 

executada em função de as telhas ficarem muito próximas da laje e por infiltrações de água de 

chuva; reforma nos sanitários (2001) – substituição das tubulações hidráulicas de água fria e 

de esgoto, metais e louças sanitárias, pisos, divisórias de granito e forros; acessibilidade 

(2009) – instalação de um elevador na fachada leste (entrada principal do edifício) e serviços 

complementares nos sanitários, para atender a acessibilidade; reforma do auditório (2011) – 

execução de tratamento acústico, sonorização, iluminação, instalações elétricas e outras. 

b

  a 

a

  a 
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5.2.2. Análise dos resultados 

Os resultados da avaliação do edifício do IQ I foram analisados em relação à gravidade e às 

categorias de extensão e complexidade das anomalias de conservação e desempenho de cada 

elemento funcional, conforme discussão a seguir. 

5.2.2.1. Gravidade das anomalias 

Na Tabela 5.1 apresenta-se o resultado da gravidade das anomalias de cada elemento.  

Tabela 5.1 – Gravidade das anomalias do edifício IQ I 

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações Ausência de anomalias

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Superficiais

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas Ausência de anomalias

4 Paredes Internas Média

5 Revestimentos externos - fachadas Superficiais

6 Revestimentos internos Superficiais

7 Esquadrias externas: janelas e portas Superficiais

8 Esquadrias  internas: janelas e portas Média

9 Proteção de insolação (brises) Ausência de anomalias

10 Revestimentos de pisos internos Média

11 Tetos Grave

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Grave

13 Instalações de cabeamento estruturado (voz e dados) Grave

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Grave

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Grave

16 Instalações de combate a incêndio Grave

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Grave

18 Instalações mecânicas - Elevador Superficiais

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV) Média

20 Instalações de gases Grave

ELEMENTOS FUNCIONAIS 
GRAVIDADE DA 

ANOMALIA

 

Níveis para a gravidade da anomalia: Não se aplica; Ausência de anomalias; Superficiais; Média; Grave  

A seguir, discute-se a gravidade das anomalias identificadas no edifício. 

a) Estrutura e cobertura – foram pontuadas anomalias superficiais na cobertura, 

concentradas em rufos soltos, o que compromete a estanqueidade do telhado. 

b) Elementos internos e externos – nessa parte do edifício foram pontuadas as seguintes 

categorias de anomalias: 

 superficial: pontuadas nos revestimentos externos, revestimentos internos e esquadrias 

externas, devido à falta de intervenções no decorrer dos anos; 
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 média: pontuadas nas paredes internas, esquadrias internas e revestimentos de pisos 

internos. Esses elementos apresentam-se deteriorados; 

 grave: anomalias identificadas nos tetos do pavimento térreo, os quais têm em sua 

grande parte um forro de material aglomerado (papel) deteriorado e, em outros setores, 

de PVC, placas de gesso e a laje aparente (pela retirada do forro aglomerado). 

c) Instalações – nessa parte do edifício foram pontuadas todas as categorias de 

anomalias: 

 superficial: somente o elevador recebeu essa classificação, por não estar em 

funcionamento por falta de manutenção; 

 média: as instalações de segurança (alarme/CFTV) são insuficientes, pois o edifício 

possui uma grande quantidade de equipamentos de elevado valor; 

 grave: identificada para as instalações elétricas/iluminação, de cabeamento 

estruturado, hidráulicas/água fria, esgoto sanitário/drenagem de águas pluviais, 

climatização e de gás. As instalações elétricas/iluminação e de gás, em sua maior 

parte, são as oriundas da construção (1972) e precisam ser substituídas, para evitar 

riscos à segurança dos usuários (Figura 5.2). As instalações de incêndio estão fora das 

normas por falta de sistema fixo (mangueiras), com o agravamento da não existência 

de reservatório no edifício. 

Figura 5.2 – (a) Instalações elétricas em mau estado de conservação; (b) Sistema de exaustão sem funcionamento 

e instalações precárias e aparentes em laboratório 

     

a

  a 

b

  a 
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Quanto à gravidade das anomalias das três partes, a Figura 5.3 demonstra haver um percentual 

considerável de anomalias graves nas instalações. Localizam-se, pois, nessa parte do edifício, 

as principais anomalias dos elementos funcionais.  

Figura 5.3 – Gravidade das anomalias do edifício IQ-I 

  

Nos elementos externos e internos, apresentam-se, como prioridades de intervenção, o teto e o 

fechamento das juntas de dilatação, pois ali se alojam pragas urbanas, que comprometem a 

saúde dos usuários. 

5.2.2.2. Anomalias de conservação 

O resultado da avaliação das categorias extensão e complexidade das anomalias de 

conservação de cada elemento funcional está exposto na Tabela 5.2,. 
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Tabela 5.2 – Anomalias de conservação do edifício IQ I 

Extensão da  

intervenção (Ei)

Complexidade da 

intervenção (Ci)

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Localizada Simples

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas

4 Paredes Internas Total Difícil

5 Revestimentos externos - fachadas Localizada Simples

6 Revestimentos internos Total Difícil

7 Esquadrias externas: janelas e portas Localizada Simples

8 Esquadrias  internas: janelas e portas Total Média

9 Proteção de insolação (brises)

10 Revestimentos de pisos internos Extensa Difícil

11 Tetos Extensa Média

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Total Média

13 Instalações de cabeamento estruturado (voz/dados) Total Média

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Extensa Média

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Total Difícil

16 Instalações de combate a incêndio Total Simples

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Total Difícil

18 Instalações mecânicas - Elevador Localizada Simples

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV) Extensa Média

20 Instalações de gases Total Média

ELEMENTOS FUNCIONAIS 
CONSERVAÇÃO

 

Níveis considerados: Extensão da intervenção: Localizada; Média; Extensa.    Total. Complexidade da intervenção: Simples; Média; Difícil. 

A seguir, são discutidas as anomalias de conservação identificadas no edifício. 

a) estrutura e cobertura – na cobertura, a extensão é localizada, solucionando-se com a 

substituição e fixação de peças dos rufos. Já a complexidade, é simples, pela facilidade 

de acesso, substituição e fixação dos materiais; 

b) elementos internos e externos – as divisórias industrializadas, revestimentos internos 

e esquadrias internas possuem anomalias em toda a extensão, pelo tempo de vida; falta 

material de preenchimento das juntas de dilatação, por onde passam pragas urbanas 

(insetos e outros); e o revestimento de piso em epóxi apresenta desgastes 

consideráveis (Figura 5.4); 

c) instalações – As maiores anomalias estão nas instalações elétricas e de iluminação, 

que são precárias. Outras anomalias: o não funcionamento da instalação de exaustão 

dos laboratórios, que contêm grande quantidade de produtos químicos tóxicos, 

podendo provocar explosão, seguida de incêndio de grande proporção; a necessidade 

de coleta e tratamento dos produtos químicos, que são lançados na rede de esgoto do 

Câmpus. Excluindo a instalação do elevador, que é recente, todas as outras devem ser 

substituídas. 
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Figura 5.4 – (a) Juntas de dilatação com falta de material de preenchimento; (b) Forros danificados e com 

instalações improvisadas 

   

A extensão e a complexidade das anomalias de conservação das três partes do edifício e dos 

elementos funcionais são apresentadas nos gráficos da Figura 5.5. 

Figura 5.5 – (a) Extensão e (b) complexidade das anomalias de conservação do edifício IQ I 

   

Ressaltam-se as instalações, com alto grau de anomalias; e, nos elementos internos, as 

divisórias industrializadas e esquadrias internas, com menor grau de anomalias, o que implica 

intervenção de conservação considerável no edifício.  

5.2.2.3. Anomalias de desempenho 

Na Tabela 5.3, apresenta-se o resultado da avaliação das categorias extensão e complexidade 

das anomalias de desempenho de cada elemento funcional. 

100% 

29% 
11% 

29% 

22% 

43% 

67% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

A.Estrutura e 
Cobertura 

B. Elementos 
Externos e 
Internos 

C. Instalações 

Localizada Média Extensa Total 

100% 

29% 22% 

29% 
56% 

43% 

22% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

A.Estrutura e 
Cobertura 

B. Elementos 
Externos e 
Internos 

C. Instalações 

Simples Média Difícil 

a

  a 

b

  a 



Método de avaliação de necessidades e prioridades de reabilitação de edifícios de...                                        146 

M. A. Oliveira                                                                                                                                             Capítulo 5 

Tabela 5.3 – Anomalias de desempenho do edifício IQ I 

Extensão da                       

intervenção (Ei')

Complexidade da 

intervenção (Ci')

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Localizada Simples

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas

4 Paredes Internas Total Difícil

5 Revestimentos externos - fachadas Localizada Simples

6 Revestimentos internos Total Difícil

7 Esquadrias externas: janelas e portas Localizada Simples

8 Esquadrias  internas: janelas e portas Total Média

9 Proteção de insolação (brises)

10 Revestimentos de pisos internos Extensa Difícil

11 Tetos Extensa Simples

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Total Difícil

13 Instalações de cabeamento estruturado Total Difícil

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Extensa Difícil

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Total Difícil

16 Instalações de combate a incêndio Total Difícil

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Total Difícil

18 Instalações mecânicas - Elevador Localizada Média

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV) Extensa Média

20 Instalações de gases Total Difícil

ELEMENTOS FUNCIONAIS 

DESEMPENHO

 

Níveis considerados: Extensão da intervenção: Localizada; Média; Extensa.    Total. Complexidade da intervenção: Simples; Média; Difícil. 

A seguir, são discutidas as anomalias de desempenho identificadas no edifício. 

a) estrutura e cobertura – na cobertura, os problemas estão localizados apenas nos 

rufos, resultando em infiltrações, não sendo necessária a substituição do elemento 

funcional; e não há intervenção de desempenho; 

b) elementos internos e externos – as divisórias industrializadas, revestimento interno e 

esquadrias internas devem ser substituídos, pois não atendem ao desempenho 

esperado; 

c) instalações – é a parte do edifício que apresenta os maiores problemas de 

desempenho. A substituição das instalações (exceto o elevador) é essencial contra os 

perigos à saúde e segurança dos usuários (Figura 5.6). 
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Figura 5.6 – (a) Instalações de água e de gás deterioradas; (b) Instalações de esgoto sanitário improvisadas  

    

A extensão e complexidade das anomalias de desempenho dos elementos funcionais são 

apresentadas nos gráficos da Figura 5.7. 

Figura 5.7 – (a) Extensão e (b) complexidade das anomalias de desempenho do edifício IQ I 

  

Nos elementos externos e internos, é necessária a substituição de divisórias (por alvenaria ou 

gesso acartonado) e esquadrias internas. As anomalias nas instalações são o maior problema a 

ser resolvido, para adequar o desempenho às exigências do edifício, com a substituição (com 

exceção do elevador) de todos os elementos funcionais. 
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5.2.3. Resultado da Avaliação  

Apresenta-se, na Tabela 5.4, o resultado final, obtido com base na média ponderada dos três 

elementos, que resultou em 63,4 pontos percentuais, representando uma reabilitação média 

(pontuação entre 34 e 66) do edifício. Resultado considerado coerente pelos avaliadores. 

Tabela 5.4 - Necessidade de reabilitação do edifício IQ I 

Partes do Edifício Resultado Valor

A. Estrutura e Cobertura Reabilitação simples 20,0

B. Elementos Externos e Internos Reabilitação profunda 80,0

C. Instalações Reabilitação profunda 102,0

Necessidade de Reabilitação do Edifício Reabilitação Média 63,4  

Em relação às três partes em que foi dividido o edifício, apresentam-se as seguintes 

considerações: 

a) estrutura e cobertura – As anomalias são de conservação; localizadas na cobertura, 

com intervenção de simples solução; 

b) elementos internos e externos – as paredes internas e esquadrias internas são os 

elementos funcionais que apresentam maior necessidade de intervenção, com 

substituição dos materiais.. São intervenções de conservação e desempenho, 

complexas com o edifício em atividade; 

c) instalações – é, significativamente, a parte mais danificada no edifício, necessitando 

de intervenções de desempenho, com a substituição das instalações 

elétricas/iluminação, cabeamento estruturado, hidráulicas/água fria, esgoto 

sanitário/drenagem de águas pluviais, combate a incêndio, climatização e gás (GLP e 

outros), pois representam risco à segurança e saúde dos usuários. Caracterizam 

intervenções de desempenho. 

5.2.4. Prioridades de intervenção e recomendações gerais  

A avaliação do IQ I teve como resultado a reabilitação média (63,4). Esse resultado indica a 

falta de intervenções eficientes em todo o edifício, para adequar a conservação e o 

desempenho dos elementos funcionais. As prioridades de intervenção, enumerando 

especialmente as anomalias médias e graves, ficam assim estabelecidas: 
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 Instalações elétricas/iluminação: devem ser substituídos os quadros de distribuição, os 

circuitos, cabos, fiação e demais componentes dessas instalações internas do edifício. 

As luminárias devem ser substituídas por lâmpadas e reatores mais eficientes; 

 Instalações de gás: existe um grande número de pontos/registros de abertura de gás 

nas bancadas, cujos componentes devem ser substituídos; é necessário um sistema de 

exaustão de gases adequado; 

 Instalações de combate a incêndio: é necessário um sistema fixo, que inclui a 

execução de um reservatório superior com reserva técnica voltada para o sistema de 

incêndio, além de quadros, hidrantes, tubulações e outros componentes; 

 Instalações de climatização: o sistema de exaustão nos laboratórios e salas com 

guarda de produtos químicos deve ser refeito. Grande parte de aparelhos de janela 

antigos, sem renovação de ar nos ambientes, e os drenos (ou a falta deles) deterioram 

o revestimento externo. É necessária a substituição de todo o sistema de climatização, 

que inclui novos equipamentos, rede frigorígena e drenos; 

 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria e instalações de esgoto 

sanitário/drenagem de águas pluviais: precisam de substituição total devido a 

mudanças nas exigências dos usuários e improvisações nos laboratórios; 

 Tetos: é necessária a substituição dos forros existentes no pavimento térreo, e 

instalação nos ambientes de onde foram retirados (o superior não tem forro); 

 Paredes internas: as divisórias industrializadas estão deteriorando devido ao término 

de vida útil desse elemento. Necessitam de substituição por paredes de alvenaria ou 

de gesso acartonado, dependendo do local; 

 Esquadrias internas e externas: em complementação à substituição das divisórias por 

alvenaria ou gesso acartonado, as esquadrias internas (portas) devem ser trocadas. As 

janelas externas apresentam oxidação nas peças metálicas e o tipo de abertura das 

partes móveis não é adequado para a ventilação dos ambientes. A alternativa é sua 

substituição por outras em alumínio; 
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 Pisos internos: os desgastes do piso em epóxi existente no edifício, exceto nos 

sanitários onde são cerâmicos, levam à necessidade de substituição total por outro 

mais adequado às atividades dos laboratórios e circulação de pessoas; 

 Instalações de cabeamento estruturado: seu tempo de uso e a tecnologia defasada de 

cabos e equipamentos de voz e dados comprometem a velocidade de informações dos 

computadores, devendo ser substituídas. 

.  
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5.3. INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DO EDIFÍCIO FAV/EMAC 

Segunda avaliação, realizada com a participação da diretora da EMAC e dos secretários 

administrativos dessa unidade e da FAV.  

5.3.1. Caracterização do Edifício 

O edifício da FAV/EMAC (Figura 5.8), inaugurado em 1989 como uma única unidade de 

ensino (Instituto de Artes), com área total de 5048 m
2
. As unidades foram desmembradas em 

1996 e os espaços internos foram divididos. Futuramente, a FAV sairá para um novo prédio. 

Figura 5.8 – (a) Fachada de entrada sul; (b) Fachada oeste do edifício 

    

A tipologia é de estrutura em concreto armado aparente, alvenarias externas e internas em 

tijolos cerâmicos aparentes e argamassa com pintura. Suas plantas baixas estão apresentadas 

no Apêndice A. 

Não houve, no edifício em questão, intervenção global para a reabilitação das instalações. 

Identificadas em documentos do CEGEF/UFG, as intervenções que merecem destaque são: 

adaptações para atender a divisão das duas unidades de ensino (2000); adaptações de 

sanitários para atender as necessidades de acessibilidade (2009); troca do telhado e reforma 

acústica em quatro salas de instrumentos da EMAC (2010). 

5.3.2. Análise dos resultados 

Quanto ao edifício FAV/EMAC, os resultados foram analisados em relação à gravidade das 

anomalias de cada elemento funcional e às categorias de extensão e complexidade das 

a

  a 

b

  a 
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anomalias de conservação e desempenho de cada elemento funcional, conforme discussão a 

seguir. 

5.3.2.1. Gravidade das anomalias 

O resultado da gravidade das anomalias de cada elemento está representado na Tabela 5.5.  

Tabela 5.5 – Gravidade das anomalias do edifício FAV/EMAC 

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações Superficiais

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Superficiais

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas Superficiais

4 Paredes Internas Superficiais

5 Revestimentos externos - fachadas Ausência de anomalias

6 Revestimentos internos Superficiais

7 Esquadrias externas: janelas e portas Média

8 Esquadrias  internas: janelas e portas Ausência de anomalias

9 Proteção de insolação (brises) Superficiais

10 Revestimentos de pisos internos Ausência de anomalias

11 Tetos Superficiais

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Grave

13 Instalações de cabeamento estruturado (voz e dados) Superficiais

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Média

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Média

16 Instalações de combate a incêndio Grave

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Superficiais

18 Instalações mecânicas - Elevador Não se aplica

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV) Não se aplica

20 Instalações de gases Grave

ELEMENTOS FUNCIONAIS 
GRAVIDADE DA 

ANOMALIA

 

Níveis para a gravidade da anomalia: Não se aplica; Ausência de anomalias; Superficiais; Média; Grave 

A seguir, discute-se a gravidade das anomalias identificadas no edifício. 

a) Estrutura e cobertura – o elemento funcional estrutura apresenta uma fissura 

localizada em viga de cobertura da rampa de acesso ao pavimento superior e pequenas 

fissuras na cobertura de concreto armado da área do teatro. As telhas da cobertura 

foram substituídas por metálicas e apresentam falhas na fixação de rufos. 

b) Elementos internos e externos – para esses elementos, as anomalias foram assim 

classificadas: 

 superficial: pontuadas para as paredes externas, paredes internas, revestimentos 

internos, brises e tetos. As fissuras nas paredes de tijolos de concreto celular remontam 

ao início das atividades do edifício; 
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 média: pontuadas para as esquadrias externas metálicas, por apresentarem corrosão em 

estado avançado nas janelas e deficiências em seus puxadores e alavancas. As janelas 

e as paredes externas e internas não cumprem sua função para as atividades 

relacionadas a instrumentos musicais, canto e artes cênicas.  

c) Instalações – nessa parte do edifício foram pontuadas todas as categorias de 

anomalias, assim divididas: 

 superficial: a gravidade das instalações de cabeamento estruturado (voz e dados) e de 

ar condicionado foram consideradas superficiais, apesar da necessidade de substituí-

las; 

 média: para as instalações hidráulicas/distribuição de água fria e instalações de esgoto 

sanitário/drenagem de águas pluviais, é necessária a substituição de peças (torneiras 

automáticas, por exemplo); 

 grave: identificadas nas instalações elétricas/iluminação, instalações de combate a 

incêndio e instalações de gás, o que implica priorizar a intervenção nesses elementos, 

para evitar riscos à segurança e saúde dos usuários (Figura 5.9). As instalações de gás, 

utilizadas somente em duas copas, possuem botijões de GLP no interior dos 

ambientes, não contando com central de gás externa, o que pode gerar problemas de 

segurança aos usuários do edifício. 

Figura 5.9 – (a) Quadros elétricos ainda da época da construção; (b) Esquadrias deterioradas com infiltração na 

parte interna do edifício 

    

a

  a 

b

  a 
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Quanto à gravidade, existe um percentual de anomalias graves e médias nas instalações do 

edifício FAV/EMAC, localizando-se, nessa parte, as principais referentes aos seus elementos 

funcionais, como demonstrado na Figura 5.10.  

Figura 5.10 – Gravidade das anomalias do edifício FAV/EMAC 

 

O grau de anomalias dos elementos externos e internos é menor, porém, com carência de 

intervenção de conservação e desempenho. 

5.3.2.2. Anomalias de conservação 

Na Tabela 5.6 apresenta-se o resultado da avaliação das categorias extensão e complexidade 

das anomalias de conservação de cada elemento funcional. 
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Tabela 5.6 – Anomalias de conservação do edifício FAV/EMAC 

 

 

Níveis considerados: Extensão da intervenção: Localizada; Média; Extensa.    Total. Complexidade da intervenção: Simples; Média; Difícil. 

Podem ser traçadas as seguintes considerações referentes às anomalias de desempenho dos 

elementos funcionais: 

a) estrutura e cobertura – a intervenção no elemento estrutura deve-se à necessidade de 

execução dos serviços de uma fissura existente na viga de sustentação da rampa de 

acesso ao pavimento superior. Na cobertura, é necessário refazer a fixação dos rufos; 

b) elementos internos e externos – destaca-se a necessidade de intervenção nas 

esquadrias externas, especificamente nas janelas, com diversos problemas de fixação, 

corrosão nas peças, vidros quebrados e inadequação para o edifício; 

c) instalações – as instalações elétricas e de iluminação estão deterioradas, exigindo 

substituição. Nas instalações de combate a incêndio, é necessário trocar as mangueiras 

e testes de pressurização da rede, para constatar o funcionamento. As instalações 

hidráulicas e de esgoto demandam serviços de substituição de louças e metais 

sanitários. Nas instalações de gás, a intervenção consiste na retirada de botijões de 

GLP de dentro do edifício (das duas copas) e construção de um abrigo com 

canalização para o atendimento desse serviço em todo o edifício. As instalações de 

Extensão da  

intervenção (Ei)

Complexidade da 

intervenção (Ci)

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações Localizada Difícil

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Média Simples

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas Média Difícil

4 Paredes Internas Média Média

5 Revestimentos externos - fachadas

6 Revestimentos internos Extensa Simples

7 Esquadrias externas: janelas e portas Extensa Difícil

8 Esquadrias  internas: janelas e portas

9 Proteção de insolação (brises) Extensa Simples

10 Revestimentos de pisos internos

11 Tetos Média Difícil

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Total Difícil

13 Instalações de cabeamento estruturado (voz/dados) Total Média

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Localizada Simples

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Localizada Simples

16 Instalações de combate a incêndio Total Simples

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Total Difícil

18 Instalações mecânicas - Elevador

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV)

20 Instalações de gases Localizada Simples

ELEMENTOS FUNCIONAIS 
CONSERVAÇÃO
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cabeamento estruturado e climatização também devem ser substituídas, devido às 

improvisações existentes (Figura 5.11). 

Figura 5.11 – (a) Instalações de cabeamento estruturado deficientes; (b) Instalações de ar condicionado 

improvisadas 

     

A extensão e a complexidade das anomalias de conservação das três partes do edifício e dos 

elementos funcionais são apresentadas nos gráficos da Figura 5.12. 

Figura 5.12 – (a) Extensão e (b) complexidade das anomalias de conservação do edifício FAV/EMAC 

 

Na parte da cobertura, é necessário recuperar a fixação dos rufos e, para a estrutura, provocará 

transtornos com a interrupção da circulação dos usuários nas rampas para a execução dos 

serviços. Nos elementos internos e externos, as intervenções serão complexas, por ocorrerem 

durante as atividades. As instalações elétricas e de iluminação, de cabeamento estruturado, 
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incêndio e de climatização merecem intervenção prioritária, para o adequado funcionamento 

das atividades no edifício. 

5.3.2.3. Anomalias de desempenho 

Na Tabela 5.7, apresenta-se o resultado da avaliação das categorias extensão e complexidade 

das anomalias de desempenho de cada elemento funcional. 

Tabela 5.7 – Anomalias de desempenho do edifício FAV/EMAC 

Extensão da                       

intervenção (Ei')

Complexidade da 

intervenção (Ci')

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações Localizada Média

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Localizada Simples

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas Localizada Difícil

4 Paredes Internas Localizada Difícil

5 Revestimentos externos - fachadas

6 Revestimentos internos

7 Esquadrias externas: janelas e portas Total Difícil

8 Esquadrias  internas: janelas e portas

9 Proteção de insolação (brises)

10 Revestimentos de pisos internos

11 Tetos Localizada Difícil

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Total Difícil

13 Instalações de cabeamento estruturado

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Total Simples

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Localizada Simples

16 Instalações de combate a incêndio Total Média

17 Instalações de climatização (ar condicionado)

18 Instalações mecânicas - Elevador

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV)

20 Instalações de gases Extensa Simples

ELEMENTOS FUNCIONAIS 

DESEMPENHO

 

Níveis considerados: Extensão da intervenção: Localizada; Média; Extensa.    Total. Complexidade da intervenção: Simples; Média; Difícil. 

Podem ser traçadas as seguintes considerações referentes às anomalias de desempenho dos 

elementos funcionais: 

a) estrutura e cobertura – na estrutura estão presentes fissuras que implicam 

intervenções de complexidade média, pois são trabalhos que afetam as atividades no 

edifício. A complexidade do elemento cobertura é simples, pois já passou por uma 

intervenção recente, com exceção da recuperação da parte em concreto armado do 

teatro, para adequação do seu desempenho (Figura 5.13). 
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Figura 5.13 – (a) Rufos fixados incorretamente provocando infiltrações; (b) Fissuras na viga da rampa de acesso  

     

b) elementos internos e externos – as intervenções nas paredes externas, paredes 

internas e tetos implicam a paralisação de atividades no edifício. Para as esquadrias 

externas, a inadequação das janelas às atividades inerentes a instrumentos musicais e 

canto demonstra necessidade de substituição, para adequação do seu desempenho e da 

função desse elemento; para as paredes, tratamento acústico também para adequá-las 

ao desempenho das atividades ligadas a música e artes cênicas; para o teto, adequar o 

acabamento e a reflexão de luz, pois os elementos que compõem o sistema viga e laje 

são em concreto aparente; 

c) instalações – as instalações de esgoto sanitário/drenagem de águas pluviais apontam 

serviços de adaptação nos sanitários, para sua utilização. Quanto às instalações de gás 

(tipo GLP), deve-se implantar uma central de gás afastada do edifício para atender a 

duas copas. Quanto as instalações elétricas e iluminação, instalações 

hidráulicas/distribuição de água fria e instalações de combate a incêndio, é preciso 

substituí-las para permitir ao edifício o desempenho esperado, pois já findou a vida 

útil desses componentes. Deverá ser executada uma nova instalação de SPDA e de 

iluminação de emergência (não existente no edifício). Destaca-se a necessidade de 

ajustar a altura das luminárias, hoje embutidas nos elementos da viga/laje, não 

cumprindo com qualidade sua função. 

A extensão e a complexidade das anomalias de desempenho dos elementos funcionais são 

apresentadas nos gráficos da Figura 5.14. 

 

a

  a 

b

  a 
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Figura 5.14 – (a) Extensão e (b) complexidade das anomalias de desempenho do edifício FAV/EMAC 

  

Pela extensão e complexidade das anomalias de desempenho, os elementos externos e 

internos demandam substituição de diversos elementos funcionais, cujos problemas maiores 

estão nas instalações; e, solucionados, permitirão otimizar o desempenho do edifício. 

5.3.3. Resultado da Avaliação  

O resultado final, com base na média ponderada dos três elementos, foi de 55,9 pontos 

percentuais e resultou numa reabilitação média (pontuação entre 34 e 66) do edifício. 

Resultado considerado coerente pelos avaliadores (Tabela 5.8).  

Tabela 5.8 - Necessidade de reabilitação do edifício FAV/EMAC 

Partes do Edifício Resultado Valor

A. Estrutura e Cobertura Reabilitação Média 46,6

B. Elementos Externos e Internos Reabilitação Média 48,4

C. Instalações Reabilitação profunda 74,7

Necessidade de Reabilitação do Edifício Reabilitação Média 55,9  

Em relação às três partes em que foi dividido o edifício, apresentam-se as seguintes 

considerações: 

 estrutura e cobertura – a pontuação indica a necessidade de corrigir as anomalias da 

cobertura em curto prazo, e da estrutura, em médio prazo, ambas direcionadas à 

conservação do edifício; 
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 elementos internos e externos – os elementos do envelope do edifício apresentam 

anomalias graves: as esquadrias externas são inadequadas; as paredes externas e 

internas (que é, ao mesmo tempo, o revestimento) de tijolos cerâmicos aparentes 

apresentam infiltrações, o que caracteriza serviços de conservação e desempenho; 

 instalações – as intervenções são principalmente voltadas para o desempenho, pois 

implicam substituição das instalações elétricas e de iluminação, novo sistema de 

SPDA, complementação das instalações de combate a incêndio e de central de gás. 

5.3.4. Prioridades de intervenção e recomendações gerais  

O resultado final da avaliação do edifício FAV/EMAC é de reabilitação média; e as 

prioridades de intervenção, enumerando as gravidades das anomalias médias e graves, ficam 

assim definidas: 

 Instalações elétricas/iluminação: é necessária a substituição de quadros, circuitos, 

cabos, fiação e demais componentes dessas instalações. As luminárias são antigas e 

devem ser substituídas por lâmpadas e reatores mais eficientes. A instalação de SPDA 

foi retirada para a troca do telhado e não foi refeita; 

 Instalações de combate a incêndio: a atualização do sistema de incêndio e a 

complementação do sistema fixo de extintores são necessárias para atender as normas 

vigentes. Além disso, devem ser adaptados guarda-corpos e corrimãos nas escadas; 

 Instalações de gás: a instalação dos botijões, do tipo GLP, exige instalação de central e 

tubulações para atendimento de duas copas; 

 Esquadrias externas: as janelas apresentam oxidação e o tipo de abertura das partes 

móveis não é adequado para a ventilação e função dos ambientes, implicando 

infiltrações, o que torna necessária sua substituição; 

 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria e instalações de esgoto 

sanitário/drenagem de águas pluviais: precisam de substituição parcial, devido às 

necessidades dos usuários e às improvisações realizadas em sanitários e laboratórios 

de artes plásticas para atender aos equipamentos e pesquisas desenvolvidas.   
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5.4. INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DO EDIFÍCIO DAS FF/FO 

Terceira avaliação, cuja inspeção foi realizada em dois dias, por ser o maior edifício 

analisado, com duas atividades distintas e ambientes muito compartimentados.  

5.4.1. Caracterização do Edifício 

O edifício das Faculdades de Farmácia e de Odontologia (FF/FO) foi inaugurado em 1989, 

com área de 7932 m
2
; pertence à área da saúde e presta atendimento a pacientes tanto no 

campo da odontologia - com cinco clínicas odontológicas, quanto no da farmácia - com 

laboratório de patologia clínica e farmácia-escola (Figura 5.15). 

Figura 5.15 – (a) Fachada oeste do edifício FF/FO ; (b) Fachada sul do edifício FF/FO 

    

A tipologia é de estrutura em concreto armado, alvenarias externas e internas de tijolos 

cerâmicos com argamassa e pintura; telhado metálico. Suas plantas baixas estão apresentadas 

no Apêndice A. 

Identificadas em documentos do CEGEF/UFG, as intervenções significativas no edifício, nos 

últimos anos, que merecem destaque, são: troca do telhado por telhas termoacústicas (2007); 

reforma do auditório (2007); reformas no setor de emergência e radiologia da Faculdade de 

Odontologia (2010); e adaptações no edifício, para a acessibilidade (2009). 

a

  a 

b

  a 
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5.4.2. Análise dos resultados 

Os resultados da avaliação do edifício FF/FO foram analisados em relação à gravidade das 

anomalias de cada um deles e às categorias de extensão e complexidade das anomalias de 

conservação e desempenho de cada elemento funcional, conforme discussão a seguir. 

5.4.2.1. Gravidade das anomalias 

Na Tabela 5.9 apresenta-se o resultado da gravidade das anomalias dos elementos funcionais. 

Tabela 5.9 – Gravidade das anomalias do edifício FF/FO 

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações Sem signific.

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Média

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas Superficiais

4 Paredes Internas Superficiais

5 Revestimentos externos - fachadas Média

6 Revestimentos internos Superficiais

7 Esquadrias externas: janelas e portas Grave

8 Esquadrias  internas: janelas e portas Média

9 Proteção de insolação (brises) Superficiais

10 Revestimentos de pisos internos Superficiais

11 Tetos Média

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Grave

13 Instalações de cabeamento estruturado (voz e dados) Grave

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Superficiais

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Grave

16 Instalações de combate a incêndio Grave

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Grave

18 Instalações mecânicas - Elevador Grave

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV) Grave

20 Instalações de gases Grave

ELEMENTOS FUNCIONAIS 
GRAVIDADE DA 

ANOMALIA

 

Níveis para a gravidade da anomalia: Não se aplica; Ausência de anomalias; Superficiais; Média; Grave 

A seguir, discute-se a gravidade das anomalias identificadas no edifício. 

a) Estrutura e cobertura – nesse elemento funcional, foram encontradas anomalias 

somente na cobertura, apesar de ter sido substituída há quatro anos. Estão presentes na 

execução e fixação de rufos e impermeabilização de calhas, além de infestação por 

pombos, com ninhos e dejetos. Soma-se a isso a sujidade na face interna das telhas. 

b) Elementos internos e externos – nessa parte do edifício, classificaram-se as seguintes 

categorias de anomalias: 
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 superficial: pontuadas para as paredes externas, paredes internas, revestimentos 

internos, proteção de insolação (brises) e pisos internos; 

 média: pontuadas para os revestimentos externos, esquadrias internas e tetos. O 

revestimento externo apresenta anomalias na argamassa de saibro e irregularidades na 

platibanda. As tubulações de exaustão de gás estão aparentes na fachada e de forma 

não planejada, o que leva à necessidade de intervenção; 

 grave: pontuadas para as esquadrias externas – metálicas, que apresentam necessidade 

de substituição, em função do grau de corrosão e mau funcionamento das aberturas 

das peças móveis. Elementos de exaustão das capelas, ar condicionado de janelas e 

condensadores foram instalados de forma aleatória. 

c) Instalações - nessa parte do edifício, pontuaram-se duas categorias de anomalias: 

 superficial: somente as instalações hidráulicas/água fria foram consideradas com 

problemas superficiais; 

 grave: as instalações elétricas/iluminação, cabeamento estruturado, hidráulicas/água 

fria, esgoto sanitário/drenagem de águas pluviais, combate a incêndio, climatização, 

elevador, exaustão de capelas e gás são antigas. Colocam em risco a saúde e segurança 

dos usuários e necessitam de modernização, devendo ser substituídas (Figura 5.16).  

Figura 5.16 - (a) Botijões de gás GLP dentro de laboratórios; (b) Tubulações de exaustão de gás e ar 

condicionado instaladas de forma não planejadas na fachada sul 

   

A grande quantidade de gás do tipo GLP em dentro de laboratórios das Faculdades de 

Farmácia e Odontologia constitui um grande risco à segurança dos usuários do edifício. O 

a

  a 

b

  a 
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histórico de paralisação contínua do elevador, apesar da existência de contrato de 

manutenção, é outro sério problema, visto que impacta a acessibilidade de pacientes idosos ou 

com dificuldades de locomoção. 

Quanto à gravidade das anomalias das três partes (Figura 5.17), há um percentual 

considerável de anomalias médias e graves nas instalações. Localizam-se, portanto, nessa 

parte do edifício, as principais gravidades de anomalias de seus elementos funcionais.  

Figura 5.17 – Gravidade das anomalias do edifício FF/FO 

 

Além disso, os elementos internos e externos exigem intervenção rápida, principalmente nos 

revestimentos externos, esquadrias externas e internas e tetos. 

Anomalias de conservação 

Na Tabela 5.10, apresenta-se o resultado da avaliação das categorias extensão e complexidade 

das anomalias de conservação de cada elemento funcional. 
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Tabela 5.10 – Anomalias de conservação do edifício FF/FO 

Extensão da  

intervenção (Ei)

Complexidade da 

intervenção (Ci)

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Localizada Difícil

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas Localizada Média

4 Paredes Internas Localizada Simples

5 Revestimentos externos - fachadas Extensa Média

6 Revestimentos internos Localizada Simples

7 Esquadrias externas: janelas e portas Total Difícil

8 Esquadrias  internas: janelas e portas Extensa Média

9 Proteção de insolação (brises) Total Simples

10 Revestimentos de pisos internos Total Difícil

11 Tetos Média Difícil

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Total Difícil

13 Instalações de cabeamento estruturado (voz/dados) Total Difícil

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Localizada Simples

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Extensa Difícil

16 Instalações de combate a incêndio Total Difícil

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Extensa Média

18 Instalações mecânicas - Elevador Total Difícil

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV) Total Simples

20 Instalações de gases Total Difícil

ELEMENTOS FUNCIONAIS 
CONSERVAÇÃO

 

Níveis considerados: Extensão da intervenção: Localizada; Média; Extensa.    Total. Complexidade da intervenção: Simples; Média; Difícil. 

A seguir, são discutidas as anomalias de conservação identificadas no edifício. 

estrutura e cobertura – as intervenções na cobertura consistem em refazer parte dos rufos que 

não estão presos em relação às alvenarias, retirar pombos e a sujidade na face interna das 

telhas que estão aparentes no pátio interno; 

elementos internos e externos – destacam-se as intervenções necessárias para a recuperação 

do revestimento externo e interno, cuja composição da argamassa contém saibro e apresenta 

diversas anomalias. As esquadrias externas e internas - metálicas -estão com corrosão e o tipo 

de abertura pivotante vertical precisa de substituição. Quanto aos pisos internos, os elementos 

apresentam desgastes e também exigem substituição. Os tetos apresentam infiltrações em 

vários locais; e os brises, sujidade e desgastes dos componentes da estrutura metálica e das 

peças (Figura 5.18); 

instalações – as instalações elétricas/iluminação precisam ser substituídas, em função das 

improvisações e da iluminação deficiente, que prejudicam o uso; o cabeamento estruturado 

apresenta uma série de improvisações; as instalações de combate a incêndio demandam a 

recuperação dos componentes; a manutenção das instalações do elevador tem sido ineficiente; 

a recuperação da cabine e todo o sistema de cabos, motores e componentes eletrônicos é 

urgente. 
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Figura 5.18 – (a) Revestimento de argamassa externo com fissuras; (b) Sujidade nos brises 

     

A instalação de gás requer a retirada dos botijões do tipo GLP de dentro dos laboratórios e 

depósito, implicando a necessidade de construção de uma (ou mais) central para atendimento 

de todos os laboratórios das duas unidades de ensino e das copas que utilizam esse serviço. 

A extensão e a complexidade das anomalias de conservação das três partes do edifício e dos 

elementos funcionais são apresentadas nos gráficos da Figura 5.19. 

Figura 5.19 – (a) Extensão e (b) complexidade das anomalias de conservação do edifício FF/FO 

    

Quanto à extensão e complexidade das anomalias de conservação, são demonstradas 

anomalias de extensão total e complexidade média e difícil nas instalações, em maior grau, e 

na parte de elementos externos e internos, em menor grau.  
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5.4.2.2. Anomalias de desempenho 

Na Tabela 5.11, apresenta-se o resultado da avaliação das categorias extensão e complexidade 

das anomalias de desempenho de cada elemento funcional.  

Tabela 5.11 – Anomalias de desempenho do edifício FF/FO 

Extensão da                       

intervenção (Ei')

Complexidade da 

intervenção (Ci')

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Extensa Difícil

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas Localizada Simples

4 Paredes Internas Localizada Simples

5 Revestimentos externos - fachadas Localizada Simples

6 Revestimentos internos Localizada Simples

7 Esquadrias externas: janelas e portas Total Difícil

8 Esquadrias  internas: janelas e portas Extensa Simples

9 Proteção de insolação (brises) Localizada Simples

10 Revestimentos de pisos internos Localizada Simples

11 Tetos Média Média

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Extensa Média

13 Instalações de cabeamento estruturado Extensa Difícil

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Extensa Simples

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Extensa Difícil

16 Instalações de combate a incêndio Extensa Difícil

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Média Simples

18 Instalações mecânicas - Elevador Total Difícil

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV) Total Simples

20 Instalações de gases Total Difícil

ELEMENTOS FUNCIONAIS 

DESEMPENHO

 

Níveis considerados: Extensão da intervenção: Localizada; Média; Extensa.    Total. Complexidade da intervenção: Simples; Média; Difícil. 

A seguir, são discutidas as anomalias de desempenho identificadas no edifício. 

a) estrutura e cobertura – a cobertura precisa de intervenção para fixação dos rufos e 

impermeabilização das calhas, apesar de ter passado por esse processo recentemente; 

b) elementos internos e externos – as esquadrias externas e esquadrias internas 

precisam de maior intervenção: exigem substituição, com isolamento de áreas e 

paralisação das atividades, para segurança e saúde dos usuários; 

c) instalações – a substituição de grande parte das instalações é prioritária para a 

segurança dos usuários, por provocarem riscos à saúde e. É o caso das instalações 

elétricas/iluminação que estão precárias, demandando novo dimensionamento da rede 

e uma iluminação eficiente; das instalações de gás (tipo GLP), que necessitam de uma 

central, para sua retirada dos ambientes; do elevador, que precisa de recuperação total; 

das instalações de cabeamento estruturado, que contam com muitas improvisações; 
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das instalações hidráulicas/distribuição de água fria e de esgoto sanitário/drenagem de 

águas pluviais, que devem atender aos novos equipamentos; das instalações de 

combate a incêndio, para adequação às normas do Corpo de Bombeiros. No caso do ar 

condicionado, os de janelas (ACJ) vêm sendo substituídos pelos do tipo splits, 

necessitando de intervenção para adequar ao desempenho exigido pelos usuários. As 

tubulações de exaustão das capelas, ar condicionado de janelas e condensadores foram 

instalados de forma aleatória, nas fachadas, prejudicando a estética do edifício (Figura 

5.20). 

Figura 5.20 - (a) Elevador com cabine e painel que não atendem as necessidades do edifício; (b) Motor do 

elevador com anomalias e paralisação constante do funcionamento 

 

A extensão e a complexidade das anomalias de desempenho dos elementos funcionais são 

apresentadas nos gráficos da Figura 5.21. 
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Figura 5.21 – (a) Extensão e (b) complexidade das anomalias de desempenho do edifício FF/FO 

   

As anomalias nas instalações são ressaltadas como o maior problema a resolver, para 

adequação ao desempenho eficiente do edifício, ao lado dos elementos externos e internos, 

que contam com vários elementos funcionais carentes de substituição.  

5.4.3. Resultado final da Avaliação  

O resultado final, obtido com base na média ponderada dos três elementos, foi de 63,3 pontos 

percentuais, o que representa uma reabilitação média (pontuação entre 34 e 66) do edifício. 

Resultado considerado coerente pelos avaliadores (Tabela 5.12).  

Tabela 5.12 - Necessidade de reabilitação do edifício FF/FO 

Partes do Edifício Resultado Valor

A. Estrutura e Cobertura Reabilitação Simples 20,4

B. Elementos Externos e Internos Reabilitação Média 74,8

C. Instalações Reabilitação profunda 106,4

Necessidade de Reabilitação do Edifício Reabilitação Média 63,3  

Em relação às três partes em que foi dividido o edifício, apresentam-se as seguintes 

considerações: 
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 estrutura e cobertura – as anomalias na cobertura demandam intervenção para 

solucionar a estanqueidade dos rufos e calhas, retirada de pombos e limpeza da face 

interna. São intervenções típicas de conservação; 

 elementos internos e externos – findou a vida útil de diversos elementos funcionais, 

como as esquadrias externas. Merecem atenção os revestimentos externos e internos, 

por apresentarem infiltrações. São intervenções de conservação e de desempenho; 

 instalações – os elementos funcionais das instalações apresentam risco à segurança e à 

saúde dos usuários; e caracterizam intervenções de desempenho. 

5.4.4. Prioridades de intervenção e recomendações gerais  

A avaliação teve como resultado final a reabilitação média, e seu valor resulta da necessidade 

de adequar o desempenho dos elementos às atuais necessidades dos usuários. As intervenções 

prioritárias nos elementos funcionais, enumerando especialmente as anomalias graves, podem 

ficar assim estabelecidas: 

 Instalações de gás: a presença de botijões de gás GLP em grande parte dos 

laboratórios da Faculdade de Farmácia representa um perigo constante para a 

segurança dos usuários. É necessária a instalação de novas centrais de gás; 

 Instalações mecânicas (elevador): requerem um retrofit de toda a instalação e 

componentes; e a execução e instalação de novo elevador é fundamental, visto que 

apenas um não é suficiente para atender a demanda dos usuários; 

 Instalações elétricas/iluminação: é necessária a substituição de partes dos quadros, 

circuitos, cabos, fiação e demais componentes dessas instalações internas ao edifício. 

As luminárias são antigas e devem ser substituídas por lâmpadas e reatores mais 

eficientes. As tubulações de exaustão devem ser retiradas das fachadas; 

 Instalações de cabeamento estruturado: estão comprometidas pela improvisação de 

cabos e pela tecnologia defasada de cabos e equipamentos; 

 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria e instalações de esgoto 

sanitário/drenagem de águas pluviais: a maior parte delas precisa ser substituída, 
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devido às alterações das necessidades dos usuários e às improvisações realizadas em 

laboratórios, para atendimento dos equipamentos e pesquisas desenvolvidas. Além 

disso, é preciso separar os resíduos químicos e hospitalares, que são despejados na 

rede de esgoto comum do edifício; 

 Instalações de combate a incêndio: devem ser adequadas às normas vigentes do Corpo 

de Bombeiros, incluindo estudos de rota de fuga e escada; 

 Instalações de climatização: troca de aparelhos de ar condicionado de janela (ACJ) 

por equipamentos modernos (splits) e instalação de tubulações de drenos; 

 Esquadrias externas: as janelas externas apresentam oxidação nas peças metálicas e o 

tipo de abertura não é adequado, além do problema da exaustão das capelas, ar 

condicionado de janelas e condensadores instalados de forma aleatória; 

 Instalações de segurança (alarme, CFTV): a circulação de número elevado de pessoas 

dentro do edifício requer a instalação de câmeras para monitoramento. 
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5.5. INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DO EDIFÍCIO ICB I 

Quarta avaliação, cuja inspeção foi realizada em todo o edifício, com o acompanhamento do 

diretor do ICB e professores de diversos laboratórios. 

5.5.1. Caracterização do Edifício 

O edifício foi inaugurado em 1972, com área total de 3111 m
2
, em dois pavimentos (térreo e 

superior), similar a outros nove edifícios ligados entre si por pátios cobertos (Figura 5.22).  

Figura 5.22 – (a) Fachada de entrada (leste); (b) fachada norte do edifício ICB I  

  

A tipologia é de estrutura em concreto armado aparente, alvenarias externas e internas com 

acabamento de tijolos cerâmicos aparentes, e telhado de fibrocimento, com beirais nas 

fachadas norte e sul. Utilizado pelos departamentos de Ecologia e Botânica, para laboratórios, 

gabinetes de professores e apoio aos laboratórios. Suas plantas baixas estão apresentadas no 

Apêndice A. 

Desde a sua construção, não houve intervenção global no edifício, para recuperação das 

anomalias dos elementos funcionais. Identificadas em documentos do CEGEF/UFG, as 

intervenções, nos últimos vinte anos, que merecem destaque, são as mesmas assinaladas para 

o edifício IQ I (item 5.2): substituição do telhado (1992); reforma nos sanitários (2001); 

calçadas em torno do edifício (2007); acessibilidade (2009) e reforma do auditório (2011).   

a

  a 

b

  a 
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5.5.2. Análise dos resultados 

Com base no preenchimento de fichas, os resultados da avaliação do edifício do ICB I foram 

analisados em relação à gravidade das anomalias de cada elemento funcional e às categorias 

de extensão e complexidade das anomalias de conservação e desempenho, conforme 

discussão a seguir. 

5.5.2.1. Gravidade das anomalias 

Na Tabela 5.13, apresenta-se o resultado da gravidade das anomalias de cada elemento 

funcional. 

Tabela 5.13 – Gravidade das anomalias do edifício ICB I 

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações Ausência de anomalias

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Superficiais

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas Superficiais

4 Paredes Internas Média

5 Revestimentos externos - fachadas Superficiais

6 Revestimentos internos Superficiais

7 Esquadrias externas: janelas e portas Média

8 Esquadrias  internas: janelas e portas Superficiais

9 Proteção de insolação (brises) Superficiais

10 Revestimentos de pisos internos Média

11 Tetos Superficiais

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Grave

13 Instalações de cabeamento estruturado (voz e dados)Grave

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Média

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Média

16 Instalações de combate a incêndio Grave

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Média

18 Instalações mecânicas - Elevador Superficiais

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV) Superficiais

20 Instalações de gases Média

ELEMENTOS FUNCIONAIS 
GRAVIDADE DA 

ANOMALIA

 
Níveis para a gravidade da anomalia: Não se aplica; Ausência de anomalias; Superficiais; Média; Grave 

A seguir, discute-se a gravidade das anomalias identificadas no edifício. 

a) Estrutura e cobertura – as anomalias estão concentradas em pequena área da 

cobertura e peças da cumeeira das telhas de fibrocimento, que estão soltas; poucas 

telhas trincadas, causando infiltrações na laje, devem ser substituídas. 

b) Elementos internos e externos – nessa parte do edifício, as anomalias foram 

classificadas nas seguintes categorias: 
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 superficial: identificadas em paredes externas (o mesmo material de acabamento do 

revestimento externo e revestimento interno), esquadrias internas, brises e tetos; 

 média: identificadas nas divisórias, esquadrias externas e pisos internos. Esses três 

elementos funcionais necessitam de substituição de seus materiais, devido à 

deterioração. 

c) Instalações – nessa parte do edifício, foram identificadas todas as categorias de 

anomalias, classificadas da seguinte forma: 

 superficial: identificadas nas instalações do elevador e no alarme/CFTV, cujas 

intervenções de conservação são suficientes para a solução das anomalias;  

 média: identificadas nas instalações hidráulicas, de esgoto sanitário, de ar 

condicionado e de gás, que em todo o edifício, necessitam de substituição por outros 

componentes e materiais que satisfaçam o desempenho exigido para essas instalações;  

 grave: apontadas nas instalações elétricas/iluminação, cabeamento estruturado e de 

combate a incêndio. As instalações elétricas/iluminação (Figura 5.23), em sua maior 

parte, são originadas da construção, e não sofreram alterações para se adequarem ao 

crescimento do número de equipamentos nos laboratórios. As instalações de incêndio 

estão fora das normas do Corpo de Bombeiros, por falta de sistema fixo (mangueiras 

ou mangotinhos), com o agravante da não existência de reservatório no edifício. No 

sistema móvel de incêndio, faltam extintores nos locais sinalizados.  

Figura 5.23 – (a) Instalações elétricas aparentes, com tubulações e fiações em grande parte da época da 

construção; (b) Luminárias com fixação deficiente e a pequena altura do piso  

 

b

  a 

a

  a 
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Quanto à gravidade das anomalias das três partes (Figura 5.24), há um percentual 

considerável de anomalias médias e graves nas instalações, localizando-se, nessa parte do 

edifício, as principais gravidades de anomalias dos elementos funcionais do ICB I.  

Figura 5.24 – Gravidade das anomalias do edifício ICB I 

 

Os elementos externos e internos apresentam três anomalias de gravidade média, mas em grau 

menor. Para a cobertura, as intervenções de conservação são suficientes para a solução das 

anomalias. 

5.5.2.2. Anomalias de conservação 

Na Tabela 5.14, apresenta-se o resultado da avaliação das categorias extensão e complexidade 

das anomalias de conservação de cada elemento funcional. 
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Tabela 5.14 – Anomalias de conservação do edifício ICB I 

Extensão da  

intervenção (Ei)

Complexidade da 

intervenção (Ci)

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Média Simples

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas Localizada Simples

4 Paredes Internas Média Simples

5 Revestimentos externos - fachadas Localizada Simples

6 Revestimentos internos Média Simples

7 Esquadrias externas: janelas e portas Total Difícil

8 Esquadrias  internas: janelas e portas Localizada Simples

9 Proteção de insolação (brises) Localizada Simples

10 Revestimentos de pisos internos Total Média

11 Tetos Localizada Simples

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Total Difícil

13 Instalações de cabeamento estruturado (voz/dados) Total Média

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Extensa Média

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Extensa Média

16 Instalações de combate a incêndio Total Média

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Extensa Média

18 Instalações mecânicas - Elevador Localizada Simples

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV) Localizada Média

20 Instalações de gases Localizada Média

ELEMENTOS FUNCIONAIS 
CONSERVAÇÃO

 

Níveis considerados: Extensão da intervenção: Localizada; Média; Extensa.    Total. Complexidade da intervenção: Simples; Média; Difícil. 

A seguir, serão discutidas as categorias de anomalias de conservação identificadas no edifício. 

a) estrutura e cobertura – as intervenções na cobertura consistem em substituir peças 

de cumeeiras de telhas de fibrocimento, para eliminar as infiltrações, e substituir um 

número pequeno de telhas trincadas. A proximidade de árvores ao lado do edifício 

exige a limpeza constante da cobertura; 

b) elementos internos e externos – as anomalias foram identificadas nos elementos 

externos do edifício e janelas externas metálicas, que se encontram deterioradas, não 

cumprindo a função adequada de ventilação, necessitando substituição (Figura 5.29). 

Falta material de preenchimento das juntas de dilatação, resultando em um vazio entre 

os pilares das juntas, por onde passam pragas urbanas. A deterioração do revestimento 

cerâmico, com áreas manchadas de umidade, é oriunda da infiltração de água dos 

drenos dos aparelhos de ar condicionado. Os brises em pré-moldados de concreto 

precisam ser limpos da sujidade superficial, com pintura de proteção e tratamento de 

fissuras entre as juntas das peças. O revestimento do piso apresenta desgastes 

consideráveis do material em epóxi (Figura 5.25). As paredes internas e revestimentos 

internos necessitam de substituição; 
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Figura 5.25 – (a) Esquadrias metálicas deterioradas; (b) Piso com desgastes e escada sem guarda-corpo 

 

c) instalações - as maiores anomalias foram identificadas nas instalações 

elétricas/iluminação, o que implica sua substituição total. Destacam-se, ainda, as 

intervenções nas instalações de cabeamento estruturado e de combate a incêndio. A 

extensão e a complexidade das anomalias de conservação das três partes do edifício e 

dos elementos funcionais são apresentadas nos gráficos da Figura 5.26. 

Figura 5.26 – (a) Extensão e (b) complexidade das anomalias de conservação do edifício ICB I 

  

Na extensão e complexidade das anomalias de conservação, confirmam-se anomalias de 

extensão total e complexidade média e difícil das instalações, em maior grau, e na parte de 

elementos externos e internos, em menor grau, o que implica uma considerável intervenção de 

conservação no edifício.  
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5.5.2.3. Anomalias de desempenho 

Na Tabela 5.15, apresenta-se o resultado da avaliação de desempenho. 

Tabela 5.15 – Anomalias de desempenho do edifício ICB I 

Extensão da                       

intervenção (Ei')

Complexidade da 

intervenção (Ci')

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Localizada Simples

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas Localizada Simples

4 Paredes Internas Localizada Simples

5 Revestimentos externos - fachadas Localizada Simples

6 Revestimentos internos Localizada Simples

7 Esquadrias externas: janelas e portas Extensa Média

8 Esquadrias  internas: janelas e portas Localizada Simples

9 Proteção de insolação (brises) Localizada Simples

10 Revestimentos de pisos internos Média Média

11 Tetos Localizada Simples

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Extensa Média

13 Instalações de cabeamento estruturado Extensa Média

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Média Média

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Média Média

16 Instalações de combate a incêndio Total Média

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Média Média

18 Instalações mecânicas - Elevador Localizada Simples

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV) Média Média

20 Instalações de gases Média Média

ELEMENTOS FUNCIONAIS 

DESEMPENHO

 

Níveis considerados: Extensão da intervenção: Localizada; Média; Extensa.    Total. Complexidade da intervenção: Simples; Média; Difícil. 

A seguir, serão discutidas as categorias de anomalias de desempenho identificadas no edifício. 

a) estrutura e cobertura – na cobertura, a extensão é localizada e a complexidade do 

elemento, simples. Não se propõe, portanto, sua substituição; 

b) elementos internos e externos – é necessária a substituição do forro no pavimento 

térreo (retirado devido à presença de pragas urbanas). As esquadrias externas e o piso 

interno apresentam necessidade de intervenção, para se adequarem ao desempenho; 

c) instalações – as instalações de combate a incêndio, elétricas/iluminação e cabeamento 

estruturado necessitam de substituição total, para se adequarem às normas atuais. As 

demais instalações também apresentam problemas, com destaque para as 

hidráulicas/água fria, de esgoto sanitário, de gás, de ar condicionado (Figura 5.27) e de 

segurança (alarme/CFTV), o que implica intervenções com substituição dos 

componentes.  
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Figura 5.27 – (a) Instalações de ar condicionado com aparelhos instalados sem planejamento; (b) Drenos dos 

aparelhos de ar condicionado gerando infiltrações nas paredes  

   

A extensão e a complexidade das anomalias de desempenho dos elementos funcionais são 

apresentadas nos gráficos da Figura 5.28. 

Figura 5.28 – Extensão e complexidade de desempenho das anomalias do edifício ICB I 

 

Quanto à extensão e complexidade das anomalias de desempenho, a cobertura não apresenta 

anomalia preocupante. Nos elementos externos e internos, é necessária a substituição de 

esquadrias externas e pisos internos. As anomalias nas instalações são ressaltadas como o 

maior problema a resolver, para adequar o desempenho do edifício, com a substituição de 

todos os elementos (com exceção do elevador). 
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5.5.3. Resultado final da avaliação  

O resultado final, obtido com base na média ponderada dos três elementos, foi de 48,9 pontos 

percentuais e representa uma reabilitação média (pontuação entre 34 e 66) do edifício. 

Resultado considerado coerente pelos avaliadores (Tabela 5.16).  

Tabela 5.16 - Necessidade de reabilitação do edifício ICB I 

Partes do Edifício Resultado Valor (%)

A. Estrutura e Cobertura Reabilitação simples 5,1

B. Elementos Externos e Internos Reabilitação média 61,5

C. Instalações Reabilitação profunda 91,4

Necessidade de Reabilitação do Edifício Reabilitação Média 48,9  

Em relação às três partes em que foi dividido o edifício, deve-se considerar:  

a) cobertura – as anomalias na cobertura são de conservação, com intervenção simples, 

mas com necessidade de execução breve, para evitar infiltrações pela chuva; 

b) elementos internos e externos – a pontuação das esquadrias externas, das 

deficiências nos brises, do forro no pavimento térreo e mau estado dos pisos internos 

implicam a substituição desses elementos. A substituição das divisórias deterioradas 

também é necessária. São intervenções de conservação e desempenho; 

c) instalações – as instalações comportam a maior parte das intervenções de reabilitação 

do edifício, sendo que as elétricas/iluminação, cabeamento estruturado, combate a 

incêndio, hidráulicas/água fria e esgoto sanitário/drenagem de águas pluviais exigem 

intervenção total, pois representam risco à segurança dos usuários. São intervenções 

de desempenho. 

5.5.4. Prioridades de intervenção e recomendações gerais  

O resultado da avaliação do ICB I foi de reabilitação média, e seu valor resulta em 

intervenções físicas no edifício como um todo, voltadas para adequar a conservação e o 

desempenho dos elementos funcionais às normas técnicas e outras exigências dos usuários, 

que evoluíram. As prioridades de intervenção nos elementos do edifício do ICB I, 

enumerando especialmente as gravidades das anomalias médias e graves, de forma 

decrescente, podem ficar assim estabelecidas: 
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 Instalações elétricas/iluminação: devem ser substituídos os quadros, circuitos, cabos, 

fiação e componentes dessas instalações, internos e externos ao edifício. As 

luminárias devem ser substituídas por lâmpadas com maior eficiência energética; 

 Instalações de combate a incêndio: execução de sistema fixo de incêndio, que inclui a 

execução de um reservatório superior com reserva técnica para o sistema, além de 

hidrantes, tubulações e outros. Devem se adequar o sistema de extintores, a adaptação 

dos guarda-corpos, corrimãos das escadas e sinalização de rotas de fugas; 

 Instalações de cabeamento estruturado (voz e dados): a substituição de cabos e 

equipamentos da rede interna de voz e dados é necessária, pois está defasada 

tecnologicamente e é um requisito para as pesquisas avançadas realizadas no edifício; 

 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria e instalações de esgoto 

sanitário/drenagem de águas pluviais: substituição total, devido às improvisações 

realizadas nos laboratórios para atender os equipamentos e pesquisas desenvolvidas;  

 Instalações de climatização (ar condicionado): grande parte dos aparelhos existentes é 

de janela (ACJ), não havendo renovação de ar nos ambientes; e os drenos existentes 

(ou a falta deles) deterioram as paredes externas. Há necessidade de intervenção em 

todo o sistema de climatização; 

 Instalações de gás: a instalação de novas centrais externas e tubulações 

dimensionadas para atender os laboratórios são necessárias. Os botijões de gás do tipo 

GLP, dentro de laboratórios, representam um risco à segurança dos usuários; 

 Paredes internas: as divisórias industrializadas estão deterioradas devido ao término 

de vida útil desse elemento, e precisam ser substituídas; 

 Pisos internos: os desgastes do piso em epóxi implicam substituição total, pelo 

mesmo material ou por outro mais adequado às atividades dos laboratórios; 

 Esquadrias externas: as janelas devem ser substituídas, utilizando-se outros materiais, 

com novo desenho dos vãos de abertura, para proporcionar maior ventilação e para 

expelir os gases emitidos nos laboratórios e ambientes de apoio. 
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5.6. INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAS DE 

ENGENHARIA - BLOCO A 

Quinta avaliação, cuja inspeção foi realizada em todo o edifício das Escolas de Engenharias - 

Bloco A (EEC/EMC – Bloco A), com o acompanhamento dos secretários das unidades de 

ensino.  

5.6.1. Caracterização do Edifício 

O edifício foi inaugurado em 1961, com área total de 1458 m
2
, em três pavimentos. É um 

edifício administrativo, de gabinetes de professores e apoio/serviço. Pavimento térreo de uso 

comum, o primeiro pavimento destina-se à Engenharia Civil e Ambiental e o segundo, à 

Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e da Computação (Figura 5.29).  

Figura 5.29 – (a) Fachada norte e oeste do edifício; (b) Fachadas leste e sul do edifício Engenharias - Bloco A 

   

A tipologia é de estrutura em concreto armado, as alvenarias externas e internas são de blocos 

cerâmicos com argamassa e pintura, pedras, pastilhas em pilares e lajotas cerâmicas, e o 

telhado, de fibrocimento. Suas plantas baixas estão apresentadas no Apêndice A. 

Em relação às intervenções significativas no edifício nos últimos anos, registradas em 

documentos do CEGEF/UFG, as que merecem destaque são: reforma geral (1989); pintura 

externa do edifício (2005); reforma no último pavimento (2007) para a EMC, com 

substituição do piso por tipo granitina; ajustes quanto à acessibilidade nos sanitários e 

instalação de elevador (2009).  

a

  a 

b

  a 
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5.6.2. Análise dos resultados 

Com base nas fichas, os resultados da avaliação do edifício EEC/EMC - Bloco A foram 

analisados em relação à gravidade das anomalias de cada elemento funcional, às categorias de 

extensão e complexidade das anomalias de conservação e desempenho de cada um deles, 

conforme discussão a seguir. 

5.6.2.1. Gravidade das anomalias 

Na Tabela 5.17, apresenta-se o resultado da gravidade das anomalias de cada elemento 

funcional.  

Tabela 5.17 – Gravidade das anomalias do edifício EEC/EMC - Bloco A 

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações Ausência de anomalias

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Média

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas Média

4 Paredes Internas Superficiais

5 Revestimentos externos - fachadas Superficiais

6 Revestimentos internos Superficiais

7 Esquadrias externas: janelas e portas Média

8 Esquadrias  internas: janelas e portas Média

9 Proteção de insolação (brises) Não se aplica

10 Revestimentos de pisos internos Média

11 Tetos Superficiais

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Média

13 Instalações de cabeamento estruturado (voz e dados)Superficiais

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Superficiais

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Média

16 Instalações de combate a incêndio Superficiais

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Superficiais

18 Instalações mecânicas - Elevador Superficiais

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV) Ausência de anomalias

20 Instalações de gases Não se aplica

ELEMENTOS FUNCIONAIS 
GRAVIDADE DA 

ANOMALIA

 

Níveis para a gravidade da anomalia: Não se aplica; Ausência de anomalias; Superficiais; Média; Grave 

A seguir, discute-se a gravidade das anomalias identificadas no edifício. 

a) Estrutura e cobertura – as anomalias na cobertura foram classificadas como médias 

em função de a telha de fibrocimento apresentarem deformações e deficiências na 

estrutura de sustentação. 

b) Elementos internos e externos – nessa parte do edifício as categorias de anomalias 

foram classificadas da seguinte forma:  
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 superficial: pontuadas para as paredes internas, manchas de sujidade nos revestimentos 

externos, revestimentos internos e tetos;  

 média: pontuadas para os elementos funcionais paredes externas, esquadrias externas e 

internas, que necessitam substituição. O revestimento do piso interno do térreo e do 

primeiro pavimento, de vários tipos, está deteriorado. 

c) Instalações – pontuadas as categorias de anomalias superficiais e médias, divididas da 

seguinte forma (Figura 5.30): 

 superficial: pontuadas nas instalações de cabeamento estruturado, hidráulicas/água 

fria, combate a incêndio, ar condicionado e elevador. Intervenções de manutenção 

podem ser suficientes para a solução dessas anomalias;  

 média: encontradas nas instalações elétricas/iluminação e esgoto sanitário/águas 

pluviais, exigem intervenção para substituição de grande parte delas por materiais que 

satisfaçam essas instalações, quanto ao desempenho. 

Figura 5.30 – (a) Condensadores de ar condicionado e fechamento dos aparelhos antigos com interferência na 

fachada; (b) Instalações elétricas improvisadas para ligação de equipamentos 

    

Quanto à gravidade das anomalias das três partes que compõem o edifício EEC/EMC - Bloco 

A, destaca-se o percentual de anomalias superficiais e médias na cobertura, nos elementos 

internos e externos e nas instalações do edifício (Figura 5.31).  

 

 

 

a

  a 

b

  a 
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Figura 5.31 – Gravidade das anomalias do edifício EEC/EMC - Bloco A 

 

O edifício encontra-se sem anomalias graves, o que facilitará a sua reabilitação. 

5.6.2.2. Anomalias de conservação 

Na Tabela 5.18, apresenta-se o resultado da avaliação das anomalias de conservação.  

Tabela 5.18 – Anomalias de conservação do edifício EEC/EMC - Bloco A 

Extensão da                       

intervenção (Ei')

Complexidade da 

intervenção (Ci')

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Total Média

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas Média Simples

4 Paredes Internas Média Média

5 Revestimentos externos - fachadas Localizada Simples

6 Revestimentos internos Média Simples

7 Esquadrias externas: janelas e portas Localizada Simples

8 Esquadrias  internas: janelas e portas Localizada Simples

9 Proteção de insolação (brises)

10 Revestimentos de pisos internos Extensa Média

11 Tetos Localizada Simples

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Total Média

13 Instalações de cabeamento estruturado Extensa Média

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Localizada Simples

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Extensa Simples

16 Instalações de combate a incêndio Localizada Simples

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Extensa Simples

18 Instalações mecânicas - Elevador Média Média

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV)

20 Instalações de gases

ELEMENTOS FUNCIONAIS 

CONSERVAÇÃO

 

Níveis considerados: Extensão da intervenção: Localizada; Média; Extensa.    Total. Complexidade da intervenção: Simples; Média; Difícil. 
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A seguir, são discutidas as categorias de anomalias de conservação identificadas no edifício. 

a) estrutura e cobertura – necessária a intervenção na cobertura, cuja solução implica 

substituição da estrutura e das telhas de fibrocimento, limpeza da sujidade de toda a 

área da cobertura e busca por acesso mais fácil a ela;  

b) elementos internos e externos – destacam-se anomalias nas paredes externas e 

internas, nos revestimentos internos e nas janelas externas metálicas, que estão 

deterioradas. O preenchimento das juntas de dilatação está deteriorado e com aspecto 

ruim; a deterioração e afundamento do piso em revestimento cerâmico, no primeiro 

pavimento, gera um aspecto negativo (Figura 5.32);  

c) instalações – as maiores anomalias estão nas instalações elétricas/iluminação, que 

exigem substituição; e são deficientes as instalações de cabeamento estruturado e de 

combate a incêndio. 

Figura 5.32 – (a) Piso deteriorado, com afundamento e fissuras na circulação do 1º. pavimento, ressaltado em 

traços vermelhos; (b) Escada sem corrimãos e apresentando desgastes no piso 

    

A extensão e a complexidade das anomalias de conservação das três partes do edifício e dos 

elementos funcionais são apresentadas nos gráficos da Figura 5.33. 
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  a 
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Figura 5.33 – (a) Extensão e (b) complexidade das anomalias de conservação do edifício EEC/EMC - Bloco A  

   

Anomalias na cobertura geram a necessidade de substituição de todo o telhado. Para os 

elementos internos e externos, existem intervenções diversas, principalmente nos 

revestimentos externos, nas paredes externas e nos pisos internos. Nas instalações, serão 

necessárias intervenções, sobretudo nas elétricas/iluminação, cabeamento estruturado, esgoto 

sanitário/águas pluviais, nas instalações de ar condicionado das fachadas e no elevador, que 

deve ser substituído, por não atender a NBR 9050 (ABNT, 2004). 

5.6.2.3. Anomalias de desempenho 

Na Tabela 5.19, apresenta-se o resultado da avaliação das categorias extensão e complexidade 

das anomalias de desempenho. 
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Tabela 5.19 – Anomalias de desempenho do edifício EEC/EMC - Bloco A 

Extensão da  

intervenção (Ei)

Complexidade da 

intervenção (Ci)

A.Estrutura e Cobertura

1 Estrutura e fundações

2 Cobertura (Estrutura e Revestimentos) Total Simples

B. Elementos Externos e Internos

3 Paredes Externas Localizada Simples

4 Paredes Internas Localizada Simples

5 Revestimentos externos - fachadas Localizada Simples

6 Revestimentos internos Localizada Simples

7 Esquadrias externas: janelas e portas Localizada Simples

8 Esquadrias  internas: janelas e portas Localizada Simples

9 Proteção de insolação (brises)

10 Revestimentos de pisos internos Média Simples

11 Tetos Extensa Simples

C. Instalações

12 Instalações elétricas/iluminação Extensa Simples

13 Instalações de cabeamento estruturado (voz/dados) Média Simples

14 Instalações hidráulicas/distribuição de água fria Localizada Simples

15 Instalações de esgoto sanitário/águas pluviais Localizada Simples

16 Instalações de combate a incêndio Localizada Simples

17 Instalações de climatização (ar condicionado) Total Média

18 Instalações mecânicas - Elevador Localizada Simples

19 Instalações de segurança (alarme, CFTV)

20 Instalações de gases

ELEMENTOS FUNCIONAIS 
DESEMPENHO

 

Níveis considerados: Extensão da intervenção: Localizada; Média; Extensa.    Total. Complexidade da intervenção: Simples; Média; Difícil. 

A seguir, são discutidas as categorias de anomalias de desempenho identificadas no edifício. 

a) estrutura e cobertura – a cobertura necessita de substituição da estrutura de 

sustentação e instalação de telhas termo-acústicas para melhorar seu desempenho. Um 

novo acesso a ela deverá ser executado para facilitar a entrada do pessoal de 

manutenção (Figura 5.34); 

b) elementos internos e externos – o piso interno do primeiro pavimento e as esquadrias 

externas de todo o edifício apresentam extensão e maior complexidade de intervenção 

de desempenho, por ser necessária a paralisação das atividades nos ambientes em 

determinados momentos;  

c) instalações - as instalações elétricas/iluminação, cabeamento estruturado e ar 

condicionado apresentam situação precária, implicando intervenções para adequação 

do desempenho dos componentes.  
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Figura 5.34 – (a) Cobertura com estrutura precária e telhas de fibrocimento deterioradas; (b) manchas de 

sujidade nas fachadas e em elementos salientes do edifício 

   

A extensão e a complexidade das anomalias de desempenho dos elementos funcionais são 

apresentadas nos gráficos das Figuras 5.35. 

Figura 5.35 – (a) Extensão e (b) complexidade das anomalias de desempenho do edifício EEC/EMC - Bloco A 

   

A parte da estrutura e cobertura apresenta anomalias e requer intervenções de substituição. 

Nos elementos externos e internos, além de outras intervenções, é necessária a substituição de 

esquadrias externas e pisos internos. As instalações apresentam problemas que demandam a 

substituição de elementos, incluindo o elevador do edifício.  
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5.6.3. Resultado da Avaliação  

O resultado final, obtido com base na média ponderada dos três elementos, foi de 45,8 pontos 

percentuais, o que representa uma reabilitação média (pontuação entre 34 e 66) do edifício. 

Esse resultado foi considerado coerente pelos avaliadores (Tabela 5.20). 

Tabela 5.20 - Necessidade de reabilitação do edifício EEC/EMC - Bloco A 

Partes do Edifício Resultado Valor

A. Estrutura e Cobertura Reabilitação simples 20,4

B. Elementos Externos e Internos Reabilitação média 37,5

C. Instalações Reabilitação profunda 85,7

Necessidade de Reabilitação do Edifício Reabilitação Média 45,8  

Em relação às três partes em que foi dividido o edifício, deve-se considerar:  

 estrutura e cobertura - as anomalias que implicam substituição da cobertura são de 

conservação e de desempenho; 

 elementos internos e externos - a pontuação dessa parte aponta inúmeras anomalias 

no envelope do edifício, principalmente nas esquadrias externas, nas paredes e 

revestimentos externos.  Incluem também o mau estado dos pisos internos do térreo e 

primeiro pavimento. Caracteriza-se, assim, a necessidade de substituição desses 

elementos funcionais, com intervenções de conservação e desempenho.  

 instalações - as intervenções de reabilitação nas instalações devem ser executadas 

para adequá-las ao desempenho do edifício.  

5.6.4. Prioridades de intervenção e recomendações gerais  

O resultado da avaliação do edifício foi de reabilitação média, com a pontuação de 45,8; e seu 

valor é decorrente da falta de intervenções físicas eficientes no edifício como um todo, no 

decorrer dos anos de utilização, voltadas para melhorar a conservação e o desempenho. 

As prioridades das intervenções nos elementos funcionais do edifício EEC/EMC - Bloco A, 

enumerando a gravidade das anomalias mais importantes, podem ficar assim estabelecidas: 

 Revestimentos/paredes externas: existem manchas de sujidade em todas as fachadas, 

oriundas de elementos salientes, peitoris e da descida de água pelas cimalhas. Além 
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disso, há a necessidade de intervenção nas áreas onde faltam argamassa e pintura, 

provenientes da retirada de aparelhos de ar condicionado, e nas fissuras das 

argamassas; 

 Instalações elétricas/iluminação: o aumento de equipamentos de informática e de 

aparelhos de ar condicionado levou à sobrecarga substancial na rede elétrica interna, o 

que indica a necessidade de sua substituição. Existem quadros e tubulações nas 

fachadas que devem ser retirados; 

 Instalações de esgoto sanitário/drenagem de águas pluviais: as tubulações de descida 

de águas pluviais na fachada oeste, de forma aparente, comprometem a fachada e 

indicam falhas nas descidas de águas pluviais da cobertura;  

 Instalações hidrossanitárias/água fria: o reservatório situado entre a última laje e a 

cobertura deverá ser removido, juntamente com tubulações dependuradas na estrutura 

do telhado e outras correções internas necessárias;  

 Cobertura: um novo telhado deve ser executado, em estrutura metálica, telhas termo-

acústicas, novas calhas e descidas de águas pluviais;  

 Instalações de ar condicionado: uma parte dos aparelhos de janela (tipo ACJ) foi 

retirada, permanecendo os suportes metálicos instalados nas fachadas oeste e sul, que 

devem ser retirados. As instalações dos splits, em especial os condensadores e os 

drenos, apresentam um aspecto estético desagradável nas fachadas oeste e sul, 

necessitando de intervenção; 

 Pisos internos: os desgastes dos diversos tipos de pisos do térreo e do primeiro 

pavimento (madeira, cerâmicas, ardósia), em contraste com os do segundo pavimento, 

em granitina, requerem substituição total por outro mais adequado às atividades do 

edifício;  

 Esquadrias externas e internas: as janelas externas apresentam, em sua maior parte, 

funcionamento precário nas peças metálicas, e o tipo de abertura das partes móveis 

não é adequado para a ventilação dos ambientes. Devem ser substituídas por outras, 

com novo desenho dos vãos de aberturas. Existem anomalias nas portas internas que 

implicam substituição desses elementos. 



Método de avaliação de necessidades e prioridades de reabilitação de edifícios de...                                        192 

M. A. Oliveira                                                                                                                                             Capítulo 5 

5.7. RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES 

São analisados, nesta seção, os resultados obtidos com a avaliação dos cinco edifícios 

escolhidos. Pretende-se aferir o método e sua utilização, e examinar a consistência dos dados 

obtidos pelo REAB-IFES. A Tabela 5.21 apresenta um resumo da necessidade de reabilitação 

dos edifícios estudados. 

Tabela 5.21 - Necessidade de reabilitação dos edifícios e suas partes 

Resultado Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado Valor Resultado Valor

A. Estrutura e 

Cobertura
Simples 20,0 Média 46,6 Simples 20,4 Simples 5,1 Simples 20,4

B. Elementos 

Externos e Internos
Profunda 80,0 Média 48,4 Profunda 74,8 Média 61,5 Média 37,5

C. Instalações Profunda 102,0 Profunda 74,7 Profunda 106,4 Profunda 91,4 Profunda 85,7

Necessidade de 

Reabilitação do 

Edifício

Média 63,4 Média 55,9 Média 63,3 Média 48,9 Média 45,8

EEC/EMC BLOCO 

APartes do Edifício
IQ I FAV/EMAC FF/FO ICB I

 

São discutidos, inicialmente, os resultados para as três partes em que foram divididos os 

edifícios; na sequência, o resultado final, que indica as necessidades de reabilitação (Figura 

5.36); e, com base nos resultados finais, serão definidas as prioridades. 

Figura 5.36 – Resultados de necessidade de reabilitação dos edifícios e suas partes 
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Procura-se, a seguir, definir se as intervenções são, predominantemente, de conservação, de 

desempenho ou ambas. As observações mais importantes sobre os resultados relativos às 

anomalias identificadas pelo método REAB-IFES também serão comentadas. 

5.7.1. Estrutura e Cobertura 

Nessa parte dos edifícios inspecionados e avaliados, concluíram-se por dois tipos de nível de 

reabilitação - simples e média (Figura 5.37): 

 reabilitação simples: apontadas para as coberturas dos edifícios IQ I, FF/FO, ICB I e 

EEC/EMC - Bloco A. No caso dos três primeiros, as anomalias estão localizadas em 

rufos soltos em relação às alvenarias, peças de cumeeiras das telhas soltas na cobertura 

e deformações de telhas de fibrocimento. Carecem de intervenções de conservação 

para a solução da estanqueidade à água de chuva, e podem ser realizadas com as 

equipes de manutenção predial, independentemente da realização de intervenções de 

reabilitação. No caso da cobertura do edifício EEC/EMC - Bloco A, será necessária a 

substituição do telhado, considerada como reabilitação simples, em função da 

facilidade de execução, pois não haverá descontinuidade das atividades no edifício; 

 reabilitação média: identificadas somente no edifício FAV/EMAC, cujo telhado foi 

substituído há dois anos e apresenta anomalias devido à má execução dos serviços de 

fixação de rufos nas alvenarias, causando problemas à estanqueidade pela água de 

chuva. Encontradas também na estrutura de concreto armado, com fissuras de pequena 

abertura no cobrimento e em uma viga que sustenta a rampa de acesso ao pavimento 

superior, que, mesmo não representando riscos aos usuários, implicam intervenções 

para que não se amplie a área de abrangência dessas anomalias. A somatória das 

anomalias na estrutura e cobertura resultou em reabilitação média. 
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Figura 5.37 – Necessidade de reabilitação da parte Estrutura e Cobertura dos edifícios estudados 

 

A média aritmética simples, resultante dos valores dos edifícios estudados, é 22,5 pontos 

percentuais. Estrutura/cobertura é a parte das cinco edificações que apresentou o menor 

percentual de anomalias em relação às outras duas. No caso dos edifícios selecionados, assim 

como ocorre na maioria dos edifícios da UFG, a falta de estanqueidade à água de chuva e a 

sujidade da cobertura representam a grande parcela das anomalias desse item. O resultado 

demonstra a necessidade de solução rápida, pois é uma anomalia externa que gera anomalias 

internas, que representam perigo à saúde e segurança dos usuários. Caracteriza-se, ainda, a 

falta de manutenção adequada desse elemento pelo setor de manutenção. 

5.7.2. Elementos internos e externos 

Foram identificadas, nessa parte dos edifícios analisados, duas classificações de categorias de 

nível de reabilitação - média e profunda (Figura 5.38): 

 reabilitação média: identificadas nos edifícios FAV/EMAC, ICB I e EEC/EMC - 

Bloco A. As anomalias estão localizadas, em sua maioria, nas divisórias deterioradas, 

paredes internas e externas, esquadrias internas, pisos internos com desgastes 

acentuados e tetos que não cumprem sua função; 

 reabilitação profunda: presentes nos edifícios IQ I e FF/FO, as anomalias foram 

identificadas nos revestimentos externos, com diversas manifestações patológicas; nas 
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esquadrias externas, com materiais e tipo de abertura que não cumprem sua função 

(estão fixados, nelas, aparelhos de ar condicionado e tubulações de exaustão de 

capelas); e em divisórias deterioradas e esquadrias internas. 

Figura 5.38 - Necessidade de reabilitação da parte Elementos Internos e Externos dos edifícios estudados 

 

A média final para os edifícios estudados é de 60,4 pontos percentuais, resultado da falta de 

intervenções globais. As intervenções parciais foram eficientes por um período limitado de 

tempo. De um modo geral, os envelopes dos edifícios apresentam anomalias diversas que 

afetam os revestimentos externos, as esquadrias apresentam problemas de funcionamento e 

estanqueidade à água de chuva e ao ar; bastante sujidade nos revestimentos e brises; 

elementos das instalações ficam à mostra (quadros e tubulações elétricas, aparelhos de ar 

condicionado, exaustão de gases das capelas, e outros) e produzem efeitos estéticos 

extremamente negativos às fachadas de todos os edifícios. 

5.7.3. Instalações 

Somente uma classificação de nível de reabilitação foi identificada em todos os edifícios 

inspecionados e avaliados, o de reabilitação profunda, como pode ser visto na Figura 5.39. As 

instalações elétricas e de iluminação, de combate a incêndio, de gás, hidrossanitárias, 

cabeamento estruturado, esgoto sanitário, climatização e de segurança (alarme/CFTV) são as 

mais precárias e exigem substituição total dos seus componentes. Outras instalações não 

atendem às normas quanto à demanda e acessibilidade. É o caso dos elevadores do edifício 
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FF/FO (recuperação global do existente e a instalação de um novo para atender a demanda do 

edifício) e do EEC/EMC - Bloco A (substituição do equipamento existente). 

Todos os edifícios analisados exigem intervenções de reabilitação, para que se atinja um 

mínimo de segurança aos usuários, como as instalações de incêndio, que exigem obras de 

grande profundidade, obras cuja implementação nem sempre será viável, tendo em vista as 

limitações impostas pelas leis vigentes. 

Figura 5.39 - Necessidade de reabilitação da parte Instalações dos edifícios estudados 

 

Para as instalações, a média aritmética final dos cinco edifícios analisados é 92,0 pontos 

percentuais. Nessa parte, encontram-se substanciais anomalias em todos os edifícios; e esse 

valor indica a necessidade de substituição da quase totalidade dos componentes, para adequá-

los ao desempenho do edifício. São intervenções importantes, visam assegurar a integridade 

física e a saúde dos usuários das edificações selecionadas. 

5.7.4. Necessidade final de reabilitação dos edifícios 

Conforme ilustrado na Figura 5.40, ao final da avaliação, chegou-se a uma classificação de 

níveis de reabilitação (NR), em reabilitação média para todos os edifícios inspecionados e 

avaliados. 
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Figura 5.40 - Necessidade de reabilitação dos edifícios – resultado final dos edifícios estudados 

 

A média final de necessidades de reabilitação dos edifícios é 55,5 pontos percentuais, 

confirmando a existência de anomalias consideráveis e preocupantes nos edifícios 

selecionados e de custos relativamente elevados, ao considerar esse resultado como um 

referencial do percentual dos custos médios de uma construção nova. Os valores reais de 

custos serão resultantes da elaboração dos projetos de arquitetura e complementares de 

engenharia, especificações e orçamentos, necessários para a contratação dos serviços de 

reabilitação.  

Em relação às três partes em que foi dividido cada edifício, registram-se, ainda, as seguintes 

observações: nos elementos estrutura e cobertura, os valores extremos estão mais distantes 

(5,1 a 46,6); e, se considerar que o elemento da estrutura e cobertura da FAV/EMAC obteve o 

maior percentual de anomalias (46,6), esse é o único ponto de todas as avaliações nos 

edifícios que mereceria uma checagem por parte dos avaliadores, a fim de verificar se o 

resultado está ou não coerente, porque o valor ficou muito discrepante. Contudo, mesmo 

havendo uma alteração desse valor, o resultado final não seria alterado. O intervalo entre os 

valores extremos para os elementos internos e externos (37,5 a 80) foi próximo ao dos 

elementos estrutura e cobertura e se torna menor para o item instalações (74,7 a 106,4). Isso 

demonstra o quanto esse item é mais evidente, em termos de necessidade de reabilitação, do 

que as outras duas partes, comparativamente, para as edificações avaliadas. 
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Está claro que os edifícios avaliados, construídos entre as décadas de 1960 e 1980, estão longe 

de atingir o nível mais elevado de classificação - bom estado de conservação - e que somente 

as intervenções de manutenção ou de conservação não atenderão suas necessidades, visto que 

os elementos internos e externos e os de instalações estão bastante comprometidos pela 

quantidade de anomalias. Intervenções de desempenho, portanto, são essenciais para a 

reabilitação desses edifícios. 

Em relação a cada uma das três partes dos edifícios selecionados, demonstra-se, na 

Tabela 5.22, a predominância do tipo de intervenção: conservação, desempenho, e 

conservação e desempenho ao mesmo tempo. 

Tabela 5.22 – Predominância de intervenções nos edifícios selecionados  

A. Estrutura e 

Cobertura
Conservação Conservação Conservação Conservação Desempenho

B. Elementos 

Externos e Internos

Conservação e 

desempenho

Conservação e 

desempenho

Conservação e 

desempenho

Conservação e 

desempenho

Conservação e 

desempenho

C. Instalações Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho Desempenho

BLOCO APartes do Edifício IQ I FAV/EMAC FF/FO ICB I

 

Ressaltam-se, nesses resultados, as seguintes questões: 

 na parte da estrutura e cobertura, predominam intervenções de conservação, 

especificamente de serviços de manutenção, com exceção do edifício EEC/EMC - 

Bloco A, onde é necessário substituir a cobertura, sendo, a intervenção, de 

desempenho; 

 para os elementos externos e internos, configuram-se, em todos os edifícios, 

intervenções de conservação e desempenho ao mesmo tempo, que implicam 

aproveitamento de uma parte desses elementos e substituição de outra parte; 

 nas instalações, predominam intervenções de desempenho, embora existam alguns 

elementos com pequenas anomalias em determinados edifícios. 
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5.7.5. Prioridades entre os edifícios selecionados 

A fórmula de cálculo estabelecida pelo método REAB-IFES e o valor matemático que define 

o resultado final da avaliação dos edifícios selecionados, por meio dos índices de reabilitação 

(IR) e níveis de reabilitação (NR), utilizando-se o critério de hierarquizar as intervenções pela 

extensão da reabilitação necessária, ou seja, pelas que pior atendem às necessidades dos 

usuários, estabeleceram as prioridades de intervenção (Tabela 5.23): 

Tabela 5.23 - Prioridades de reabilitação dos edifícios selecionados  

Prioridade Nome do edifício

1  IQ I

2 FF/FO

3 FAV/EMAC 

4 ICB I

5 EEC/EMC - BLOCO A  

O edifício IQ I apresenta, dentre eles, a maior necessidade de reabilitação, apesar de uma 

diferença numérica mínima em relação ao segundo lugar, o edifício FF/FO. Na sequência, 

foram definidos prioritários os edifícios FAV/EMAC, ICB I e EEC/EMC - Bloco A.  

O edifício IQ I foi o primeiro avaliado e também, pelo método, a primeira prioridade nas 

intervenções de reabilitação. O edifício EEC/EMC - Bloco A foi o último a ser avaliado e 

também a última prioridade no atendimento. Os resultados não fogem do inicialmente 

esperado. Como exemplo: a inspeção do IQ I demonstrou aos avaliadores seu estado precário 

e preocupante, com laboratórios e instalações complexas; em comparação, o edifício 

EEC/EMC - Bloco A é administrativo e de apoio acadêmico, e não apresenta a mesma 

complexidade de intervenção nem os mesmos perigos à saúde e segurança dos usuários. 

A pontuação do IQ I - 63,4 pontos, e do edifício FF/FO – 63,3 pontos, demonstra, 

praticamente, um empate entre eles. Contudo, na avaliação final, define-se a ordem de 

prioridade, pelo resultado matemático. Apesar da baixa variação entre os dois, não há dúvidas 

sobre a ordem de prioridade de intervenção. Os resultados muito próximos evidenciam o grau 

de responsabilidade dos avaliadores; a falta de precisão nas informações pode comprometer o 

resultado final, pois um edifício, mesmo que apresente grandes anomalias, pode ser excluído 

de intervenções por falhas na avaliação.  
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Constata-se, com base nos resultados, que nem sempre os edifícios com maior tempo de 

utilização apresentam maior necessidade de intervenções de reabilitação. O edifício 

EEC/EMC - Bloco A é o mais antigo (1961) e foi o último na ordem de prioridade, dentre os 

selecionados. Já o edifício FF/FO é um dos mais novos e ficou em segundo lugar. 

Por se tratar de um instrumento técnico de apoio à decisão dos gestores da instituição, existem 

alternativas para a intervenção de reabilitação, com base nos resultados obtidos pelo método 

REAB-IFES. Para o caso de limitação de recursos orçamentários, uma opção seria corrigir as 

anomalias de uma das partes (ou de elementos funcionais específicos) dos edifícios 

priorizados. Os resultados do método de avaliação possibilitam a alocação de recursos para 

solução das anomalias prioritárias. O estudo realizado evidencia que:  

 a parte das instalações dos edifícios deve ser priorizada, e, dentro dela, certos 

elementos funcionais apresentam maior relevância do que outros, como as instalações 

elétricas/iluminação, de combate a incêndio, de gás, hidrossanitárias, cabeamento 

estruturado, esgoto sanitário, elevador e climatização, porque mostram anomalias 

graves que colocam em risco a saúde e a segurança dos usuários; 

 a parte dos elementos internos e externos indica grau médio de necessidades, e, para 

cada caso, é necessário um projeto detalhado para a correção das anomalias, como por 

exemplo, as interferências das instalações nas fachadas e a substituição de esquadrias; 

 a parte das estruturas e coberturas poderá ser atendida, em grande parte, pela equipe de 

manutenção predial, exceto a substituição do telhado do edifício EEC/EMC - Bloco A, 

uma vez que as intervenções implicam contratação dos serviços.  

Os recursos financeiros, historicamente, são limitados, para o atendimento das necessidades 

de intervenções físicas nos parques edificados das IFES; e, optando-se por solucionar parte 

das anomalias de cada edificação, a reabilitação global de um edifício ficará sempre em 

segundo plano, se a alternativa de divisão de recursos for sempre a adotada. Nesse caso, as 

necessidades de intervenção de conservação e desempenho não se resolverão globalmente.  
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CAPÍTULO 6                                                     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresenta as conclusões do trabalho em relação aos objetivos propostos, com 

apreciação da concepção do método, a sua aplicação nos edifícios selecionados, os resultados 

práticos do processo e sugestões para estudos futuros. 

6.1. CONCLUSÕES E SÍNTESE DOS TRABALHOS REALIZADOS 

A pesquisa sobre métodos de avaliação reforçou a importância da elaboração de diagnóstico 

do estado de conservação dos edifícios como instrumento de apoio à decisão de gestores de 

parques edificados.  

Não foram encontrados, na bibliografia, métodos de avaliação do estado de conservação ou 

reabilitação de edifícios, seja no Brasil ou no exterior, voltados para edifícios universitários. 

A maioria dos métodos existentes (capítulo 4) destina-se a habitações, e uma parte deles 

analisa apenas a envolvente (ou envelope) externa das edificações, não sua totalidade.  

A implementação do método REAB-IFES tornou-se viável pela adaptação ao método 

português MANR, criado no LNEC, elaborado com a finalidade de reabilitação de habitações 

de gênese ilegal, diferindo, pois, significativamente, dos edifícios de instituições de ensino 

superior.  

No REAB-IFES, foram empregados conceitos do método MANR na classificação de 

anomalias quanto à gravidade, extensão e complexidade. No entanto, mudanças deram ao 

método proposto característica própria. Foram substituídas as análises de anomalias 

construtivas por anomalias de conservação, e as de anomalias espaciais por anomalias de 

desempenho, indo ao encontro do conceito mais ampliado de reabilitação de edifícios, em que 

a beneficiação engloba as anomalias de conservação e de desempenho. 

O edifício foi dividido em três partes, com base em 20 elementos funcionais, com 

ponderações fundamentadas na estrutura de custos de uma nova construção, coerentes com 

edifícios universitários, no contexto de IFES. A análise dos dados das vistorias permite as 

seguintes considerações:  
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 as três partes em que foi dividido o edifício e o número de elementos funcionais 

conseguiram abarcar os edifícios avaliados de modo objetivo, para entendimento dos 

avaliadores e obtenção dos resultados, o que demonstra a adequação do método ao 

tipo de edificação universitária; 

 considera-se que o número de elementos funcionais foi suficiente para a avaliação 

com o rigor e a objetividade propostos, entendendo-se, aí, a necessidade de reduzir 

tempo e recursos (materiais e pessoal) para a realização das inspeções. A ausência de 

um ou outro elemento funcional, como brises, elevador e instalações de gás, em um ou 

outro edifício, não comprometeu a avaliação final. 

A aplicação piloto foi eficaz para a retroalimentação do processo, mostrou a necessidade de 

aperfeiçoar e complementar as informações em todas as fichas de avaliação. Com referência à 

primeira, as demais fichas sofreram alterações, assim especificadas:  

 foram inseridos comentários nos campos vazios (a serem preenchidos), como forma de 

facilitar o entendimento dos avaliadores das informações a serem completadas; 

 foi criada a “Ficha de caracterização de requisitos de desempenho do edifício”, ao 

considerar as dificuldades dos avaliadores de pontuar as anomalias de desempenho dos 

elementos funcionais. A ficha foi elaborada por meio do levantamento de elementos 

de desempenho satisfatórios às necessidades dos edifícios. As exigências dos usuários 

com referência à segurança, habitabilidade e sustentabilidade foram extraídas das 

referências bibliográficas. A ficha constituiu-se de uma avaliação prévia do 

desempenho, realizada pelos avaliadores, para identificar as falhas de desempenho do 

edifício; 

 foi necessário adequar o aspecto visual das fichas de avaliação, utilizando-se cores, 

tamanho variados de números e de letras, para melhor legibilidade; 

 foram alterados os gráficos dos resultados finais de cada avaliação (gravidade, 

extensão e complexidade de anomalias de conservação e desempenho), para melhor 

visualização dos percentuais de cada parte em que foi dividido o edifício, não apenas 

em quantitativos de ocorrências; 
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 foram inseridas novas fichas de fotos (de três para seis fichas), como forma de apontar 

maiores detalhes de anomalias presentes em cada edifício; 

 foram congelados os resultados numéricos de anomalias de conservação e 

desempenho na ficha de avaliação, para evitar alterações (possível erro de digitação) 

que gerassem falhas nas análises dos avaliadores. 

O método de avaliação REAB-IFES firmou-se em cinco princípios: o reconhecimento das 

instâncias superiores da instituição UFG quanto à necessidade de estabelecer prioridades 

dentro do parque edificado, o que já se reflete no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) 2011 - 2015 (UFG, 2011); a exequibilidade por avaliadores da própria instituição, os 

técnicos do CEGEF/UFG, que realizaram as inspeções e avaliações dos edifícios; a agilidade 

nas inspeções, realizadas em curto espaço de tempo para cada edifício da UFG; a clareza na 

definição de critérios de avaliação; a independência na relação entre o avaliador e os 

responsáveis pelos edifícios. 

Um aspecto importante a considerar na elaboração do método consistiu na viabilização do 

trabalho de avaliação por meio de fichas de cálculo em Excel
® 

(embasado na referência do 

MANR), o que envolveu uma consultoria para ensejar a aplicação das fichas de avaliação para 

o método REAB-IFES. A adaptação dessas fichas evoluiu, progressivamente, com novas 

informações, fundamentadas em observações dos avaliadores e na verificação in loco de 

dados não previstos. 

A confecção do Guia REAB-IFES constituiu-se em instrumento importante para os 

avaliadores. Evoluiu no roteiro do processo de avaliação e nas descrições das anomalias, e 

contou com a colaboração de profissionais da área de engenharia elétrica, engenharia 

mecânica, engenharia de telecomunicações e engenharia civil da própria UFG. 

A possibilidade de ouvir a opinião dos usuários, por amostra, foi descartada, pois implicaria, 

por exemplo, avaliação de conforto acústico e térmico, de medições com equipamentos ou de 

ensaios laboratoriais. Essa alternativa não fez parte do escopo do trabalho, cujo objetivo foi a 

inspeção visual, com aplicação rápida, em vista do elevado número de edifícios em uma IFES. 

O alvo é sempre a obtenção de resultados dentro de um prazo curto, para não desestimular os 

avaliadores (é um trabalho que exige disponibilidade e desprendimento) e visando atender as 
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demandas dos gestores da instituição que, na maioria das vezes, conta com um prazo exíguo 

para a definição dos seus investimentos anuais. 

A falta de equipamento de informática portátil, do tipo tablet, deve ser destacada. Ele 

propiciaria: inserir os dados da inspeção, ao invés de ter de carregar folhas impressas para 

posterior digitação em computador; tirar fotografias e inseri-las no contexto que se pretende 

mostrar; gravar depoimentos dos responsáveis pelos edifícios (diretores, secretários e 

docentes); preencher a avaliação no local da inspeção (quando possível); e, se necessário, 

enviar os resultados, via e-mail, para o coordenador do trabalho de avaliação ou, ainda, à 

equipe de manutenção, para abertura de Ordens de Serviços, com vistas à solução das 

anomalias verificadas. Esse equipamento poderia contar ainda com link entre as fichas de 

avaliação e o Guia REAB-IFES, que mostraria exemplos de possíveis anomalias em cada 

elemento funcional, incluindo imagens registradas em um banco de dados de avaliação 

anterior. Carregar um equipamento do tipo notebook mostrou-se inviável, pois o percurso 

rápido dentro e fora de um edifício não favorecia a inserção de dados. Ao mesmo tempo, 

portar papéis para preenchimento manual, máquinas fotográficas, plantas baixas e outros 

materiais, como trenas e escada de acesso à cobertura, postergou o término da avaliação. 

Com referência aos trabalhos dos avaliadores para a realização das inspeções e preenchimento 

das fichas de avaliação, o estudo constatou o seguinte: 

 os avaliadores foram escolhidos dentre os técnicos do CEGEF/UFG que manifestaram 

disponibilidade para o trabalho. Para futuras atividades de avaliação do método 

REAB-IFES, é importante ter uma equipe de técnicos treinados, cujas atribuições, 

dentre outras, incluiriam esse trabalho de avaliação; 

 buscou-se manter o mesmo padrão de avaliação em todo o processo, embora tenha 

existido uma tendência natural de maior familiaridade com a metodologia, à medida 

que se avançou na coleta; 

 a despeito do bom trabalho dos avaliadores nas inspeções e no preenchimento das 

avaliações e, ainda, do pequeno número de edifícios avaliados, o método requer maior 

qualificação desses profissionais, para melhor desempenho do trabalho em equipe, 

definindo-se as funções de cada um no processo da avaliação; 
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 a avaliação é um trabalho criterioso e exaustivo, exige desprendimento, por parte dos 

profissionais, para não deixar de lado determinadas informações que podem ser 

decisivas na definição das prioridades entre os edifícios. É preciso estar atento aos 

detalhes das anomalias, conversar com os responsáveis e, ao mesmo tempo, trocar 

informações entre si sobre as anomalias ou ocorrências no edifício; 

 a análise documental foi pouco utilizada pelos avaliadores. Ela possibilita melhor 

conhecimento do histórico de intervenção dos edifícios e maior fundamentação na 

avaliação dos elementos funcionais. A dificuldade de acesso à documentação e a 

inexistência de um histórico de intervenções nas edificações foi um fator dificultador 

da análise documental; 

 sobre o princípio de realizar o trabalho sob a responsabilidade de uma dupla de 

avaliadores (arquiteto e engenheiro) e, ainda, poder contar com os responsáveis pela 

manutenção dos edifícios (tanto da área predial como das instalações elétricas) durante 

as inspeções, foi um elemento positivo – o esclarecimento de dúvidas quanto ao estado 

de conservação de elementos funcionais. Oportunidade pouco comum na instituição, 

essa de uma equipe multidisciplinar discutir e buscar soluções in loco para anomalias 

simples e equacionar as de maior complexidade; 

 a duração de duas a três horas para inspeção e de duas a quatro horas para 

preenchimento das fichas de avaliação de cada edifício dependeu da área construída, 

do número de pavimentos e ambientes de cada um deles. Por exemplo, para o caso do 

edifício FF/FO, com área próxima a 8000 m
2
, a inspeção durou sete horas. Isso 

confirma que o método requer investimento de tempo e disponibilidade para a 

definição das necessidades e prioridades de um parque edificado. Na experiência em 

cinco edifícios da UFG, a inspeção e o preenchimento das fichas foram realizados em 

tempo considerado adequado. 

Constatou-se também, com os resultados das avaliações, que o setor de manutenção da 

instituição não tem atendido as necessidades globais das unidades de ensino avaliadas, uma 

parte das anomalias poderia ter sido resolvida de forma mais ágil. É um setor que precisa 

contar com maior número de profissionais, incluindo engenheiros das diversas especialidades, 

dedicados somente a essa área, para atendimento de todo o parque edificado. Elaborar um 
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planejamento para manutenção corretiva e preventiva na instituição tem sido um processo de 

difícil execução. 

Apesar de não ser parte do método utilizar a opinião de amostra representativa dos usuários de 

cada edifício, as entrevistas não estruturadas com os responsáveis pelos edifícios foi um 

elemento de alto valor para as inspeções, foram repassadas informações muito úteis ao 

trabalho. Os usuários dos laboratórios e de espaços de uso geral vistoriados, por sua vez, 

buscaram demonstrar todas as suas necessidades (incluindo adaptações de espaços, 

instalações e equipamentos), independentemente de ter sido explicitado que o objetivo da 

inspeção era apenas verificar as anomalias de cada ambiente. Percebeu-se que o trabalho de 

inspeção foi um momento para os responsáveis pelos edifícios e para os docentes e técnico-

administrativos expressarem carências e dificuldades na realização de suas funções. Para os 

que convivem com as anomalias há mais tempo, foi também um momento de desabafo pelo 

não atendimento de suas reivindicações.  

Por considerar que a inspeção é visual, este estudo não teve por objetivo efetuar o diagnóstico 

das causas das anomalias e respectivas intervenções, as quais devem resultar de uma análise 

mais profunda, com a realização de ensaios laboratoriais e projetos específicos para cada 

edifício. Além disso, não fez parte do escopo deste trabalho levantar as anomalias ligadas à 

manutenção de cada edifício. Contudo, ao promover as inspeções, foram indicadas as 

anomalias médias e graves, que incluem serviços de manutenção e de conservação.  

Destaca-se que os resultados da avaliação de um parque edificado têm um período de validade 

determinado. O tempo máximo de validade das informações dependerá da capacidade de 

investimentos financeiros da instituição de ensino. Considera-se, todavia, que as avaliações 

dos edifícios devem ser repetidas, pelo menos, a cada dois anos, principalmente considerando 

que a análise é visual. 

Merece ressalva a aplicação em hospitais universitários, que, em princípio, não necessitam de 

alterações nos elementos funcionais, apesar da existência de especificidades de soluções 

construtivas e de instalações mais complexas, que podem não ser coincidentes com o método. 

Dessa forma, é imprescindível a avaliação em um desses edifícios, para averiguar a 

aplicabilidade do método e ampliação do seu escopo. 

As prioridades estimadas pelo autor deste trabalho, antes da realização das inspeções, 

fundamentando-se na experiência de mais de 25 anos de atuação na área física da UFG, foram 
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confirmadas pelo resultado da aplicação do REAB-IFES. Poder-se-ia discutir uma inversão da 

pontuação de prioridades entre os edifícios que estão em posição intermediária (FAV/EMAC, 

ICB I e FF/FO), mas não existem dúvidas quanto aos resultados referentes aos edifícios que 

estão nos extremos (IQ I e EEC/EMC - Bloco A).  

Ao final deste trabalho, consideram-se alcançados os objetivos propostos para desenvolver e 

validar o método de avaliação de necessidades e prioridades de reabilitação de edifícios de 

parques edificados de IFES, o qual resultou no método de avaliação denominado REAB-

IFES.  

Essa validação ocorreu tanto no processo de inspeção quanto na avaliação de cinco edifícios 

selecionados da UFG, construídos entre as décadas de 1960 e 1980. Ainda, foi elaborado o 

“Guia REAB-IFES” com a finalidade de indicação das anomalias dos elementos funcionais 

mais frequentes em edifícios universitários. 

Com base no resultado final das avaliações efetivadas nos edifícios da UFG, é possível 

afirmar que o método de avaliação REAB-IFES demonstrou consistência e adequação ao 

objetivo para o qual foi desenvolvido. Os resultados refletiram o estado real de conservação 

dos edifícios da UFG. 

Embasado nessa consistência, afigura-se que a aplicabilidade do método se estende às demais 

IFES e, por extensão, às instituições de ensino superior no Brasil, públicas ou privadas, uma 

vez que tais edificações possuem características semelhantes, cujos elementos funcionais não 

diferem do proposto no método em questão. 

6.2. RESULTADOS DO MÉTODO REAB-IFES 

Como consequência deste trabalho, ainda no processo de construção do método REAB-IFES, 

foi possível inserir no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG – PDI 2011 - 2015 

(UFG, 2011), na parte específica da área física, duas metas voltadas para vistorias em 

edifícios e para definição de necessidades e prioridades de atendimento: 

 Meta 2 – Expandir a infraestrutura física da Universidade, com a seguinte ação: 

“Definição das prioridades de novas edificações e de reformas/ampliações de espaços 

físicos já existentes com base em levantamento das necessidades da UFG” (p. 122); 
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 Meta 4 – Revitalizar os espaços físicos e laboratórios da Universidade, com duas 

ações: “Realização contínua de vistorias nas edificações da Universidade, visando 

identificar necessidades de intervenção para correção de anomalias e/ou realização 

de adequações e ampliações; definição de prioridades e identificação dos recursos 

necessários para a realização das intervenções” (p. 124). 

Essas metas, voltadas para intervenções na área física são uma conquista para a instituição 

como um todo, pois, pela primeira vez, registrou-se em documento a necessidade de avaliação 

dos edifícios, com identificação das necessidades e definição de prioridades de atendimento, 

com vistas à realização das intervenções físicas. Trata-se, pois, de uma grande oportunidade 

para a comunidade universitária, assim descrita: 

 aos técnicos da área física da UFG – trabalhar com um instrumento de decisão que 

utiliza informações técnicas, e, dessa forma, poder influenciar de maneira decisiva nas 

metas de intervenção física, para resolver, em sua totalidade, as anomalias nos 

edifícios, evitando-se uma pulverização de recursos financeiros; 

 às unidades de ensino, órgãos administrativos e seus usuários – demonstrar suas 

necessidades e conhecer objetivamente os critérios que definem a utilização dos 

recursos financeiros nas intervenções físicas, assim como já existe resolução 

específica para a distribuição dos recursos orçamentários anuais da UFG - custeio e 

capital - entre as unidades de ensino; 

 aos gestores da instituição – como uma ação direta e objetiva do PDI, demonstrar os 

atos da gestão administrativa, conforme necessidades e prioridades da comunidade 

universitária, evitando critérios nem sempre claros. 

Como resultado positivo para as unidades de ensino avaliadas, em reuniões com a 

administração, este autor teve a oportunidade de repassar, resultados deste trabalho e ratificar 

a importância de solucionar anomalias graves em edifícios, levando em consideração o 

exemplo do edifício IQ I. Os dados das avaliações contribuíram também para que o IQ I fosse 

uma das edificações priorizadas, na UFG, pelo projeto de captação de recursos para 

investimento em infraestrutura de pesquisas da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). 

Um ganho específico para as unidades de ensino inspecionadas foi, graças à presença dos 

responsáveis pela manutenção, o atendimento de serviços sem solução até aquele momento. 
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O que se busca, na sequência deste trabalho, é a aprovação do método REAB-IFES pelo 

Conselho Universitário da Instituição (CONSUNI) e, posteriormente, sua apresentação a 

outras instituições, no intuito de demonstrar os benefícios desse instrumento de apoio para a 

tomada de decisão quanto a intervenções físicas de reabilitação. 

É necessário destacar recursos específicos para a reabilitação das edificações, promovendo 

seu atendimento integral e, ainda, para outros tipos de intervenções físicas, como por 

exemplo, a manutenção. Esse é o grande desafio para a gestão do parque edificado da IFES, 

desafio a ser superado, apresentando à administração superior resultados que demonstrem os 

benefícios para a instituição e para a comunidade em geral. 

Este trabalho buscou, finalmente, demonstrar que as intervenções de reabilitação de edifícios 

de IFES devem, por meio de levantamento de necessidades e prioridades, procurar assegurar 

ambientes adequados, confortáveis e estimulantes à comunidade universitária, que favoreçam 

o desempenho do ensino e da pesquisa e motivem o crescimento econômico, político, cultural, 

social e sustentável do país.  

6.3. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Para dar continuidade ao método REAB-IFES, aperfeiçoando-o, assim como verificado nos 

outros métodos de avaliação de intervenções físicas estudados, devem-se estabelecer metas de 

aperfeiçoamento, com vistas a melhor atingir o objetivo para o qual foi produzido.  

Entende-se que os estudos futuros devem procurar desenvolver solução que propiciem maior 

facilidade de aplicação do método, alargando seu campo de ação, sem diminuir o rigor e a 

objetividade. As propostas de alteração e aperfeiçoamento do método REAB-IFES são as 

seguintes: 

a) dificuldades em relação à pontuação das anomalias de desempenho pelos avaliadores 

surgiram em vários momentos no processo de avaliação. A inserção da ficha de 

avaliação de caracterização de desempenho retirou grande parte das dúvidas. Porém, 

os critérios de utilização dos requisitos de desempenho devem ser aperfeiçoados, por 

ter sido utilizada, como referência, a norma de desempenho para edifícios 

habitacionais – NBR 15575 (ABNT, 2013), e nem sempre os requisitos têm 

aplicabilidade direta a edifícios universitários; 
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b) devem ser analisadas propostas de alteração que permitam utilizar o método para 

responder a novas solicitações, identificadas durante a aplicação. Utilizar o 

instrumento para a definição de necessidades para o setor de manutenção, com base 

nas anomalias classificadas como graves, é uma possibilidade, tendo em vista que não 

existem instrumentos utilizados por essa área de atuação na UFG e na maioria das 

IFES; 

c) os edifícios com idade entre 20 e 50 anos apresentam um significativo estado de 

degradação. Contudo, é necessário incluir nas avaliações os edifícios mais recentes, 

com idade entre 5 e 10 anos, para averiguar o grau de comprometimento das 

anomalias dos seus elementos funcionais; 

d) é necessário avaliar os custos médios de intervenção, como complemento ao 

instrumento de apoio à definição de prioridades. O método REAB-IFES tem suas 

ponderações baseadas na estrutura de custos de uma construção nova, por conseguinte, 

é preciso ampliar o estudo dos valores de intervenção; 

e) o REAB-IFES deve ser aperfeiçoado, desenvolvendo-se um novo instrumento de 

informática, via WEB, com maior interatividade, no qual seja possível alimentar as 

informações das inspeções e avaliação de cada edifício, deixando-os permanentemente 

num banco de dados. Dessa forma, ficarão à disposição dos gestores para verificação a 

qualquer momento, facilitando a tomada de decisão quanto a investimentos em 

intervenções de reabilitação. Essa interatividade, por meio da WEB, é uma 

necessidade para a atualização das informações pela equipe de avaliadores, dentro da 

periodicidade estabelecida; e para os usuários, que terão à disposição informações para 

uso em projetos de captação de recursos de infraestrutura; 

f) o aprimoramento e complementação das informações do Guia REAB-IFES é 

fundamental para o trabalho dos avaliadores. Além da necessidade de abordagem de 

mais anomalias típicas, a inclusão de imagens de anomalias detectadas nos elementos 

funcionais, em inspeções realizadas, é um caminho para aperfeiçoar o processo de 

inspeção e avaliação; 

g) o estudo das anomalias mais frequentes nos elementos funcionais, com o diagnóstico 

das respectivas causas e a definição dos serviços, é outro campo importante, e 
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influirão numa avaliação mais rigorosa e completa. Poderá repercutir, ainda, nos 

projetos, na execução de obras e serviços, na manutenção dos edifícios, contribuindo 

para uma melhor definição das intervenções de reabilitação. É um trabalho que exigirá 

avaliadores com formação específica em materiais de construção e processos 

construtivos, e também em outras áreas de conhecimento – estruturas, por exemplo; 

h) Uma forma de comprovar o grau de independência e robustez do método, em relação 

aos técnicos envolvidos, é a realização de avaliações dos mesmos edifícios, por 

equipes diferentes. Essa é uma necessidade para a sequência de validação do método. 
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