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Segurança Contra Incêndio em Edifícios 

Implantação do Edifício 

Quadro 1 - Condições exteriores e acessibilidades aos edifícios. 

Acessibilidade a um edifício Exigências Regulamentares 

Vias de acesso a edifícios e recintos 
Edifícios com altura 
não superior a 9m 

Edifício com altura 
superior a 9 m 

 - Largura livre 

L ≥ 3,5 m, caso 
comunique em 2 
pontos com a via 
pública, L ≥ 7 m, em 
caso de impasse 

L ≥ 6 m, caso 
comunique em 2 
pontos com a via 
pública, L ≥ 10 m 
em caso de impasse 

 - Altura livre 
H ≥ 4 m em toda a 
sua extensão da via 

H ≥ 5 m em toda a 
sua extensão da via 

 - Inclinação máxima  i ≤ 15% i ≤ 10% 

 - Raio de curvatura mínimo (medido ao eixo) r ≥ 11 m r ≥ 13 m 

 - Resistência do pavimento 40 ≥ R ≥ 90 (kN) 90 ≥ R ≥ 170 (kN) 

 - Distância entre eixos L ≥ 4,5 m L ≥ 4,5 m 

Edifícios de pequena altura (h ≤ 9 m) 

 - Locais de estacionamento e manobra de veículos de 
socorro 

d ≤ 30 m, das saídas dos edifícios 
(caminhos de evacuação) 

Edifícios de grande altura de (h ≥ 9 m), Faixa de rodagem com pelo menos um troço rectilíneo 
paralelo a uma das fachadas para estacionamento e manobra de veículos 

Característicos Exigências Regulamentares 

 - Largura mínima do troço L ≥ 7 m 

 - Comprimento mínimo L ≥ 15 m 

 - Inclinação máxima i ≤ 10% 

 - Distância entre o troço e a parede da fachada que lhe é 
paralela 

3 ≥ d ≥ 10 m 

 - Pavimento de suporte a um veículo com um peso de 260 kN 
Resistência ao punçoamento para uma 
força de 170 kN aplicada sobre uma 
superfície circular de 0,2 m de diâmetro 

 

Quadro 2 - Distribuição dos pontos de entrada dos edifícios. 

Distribuição dos pontos de entrada no edifício (portas e janelas), acessíveis aos bombeiros 

 - Em cada ponto existir pelo menos um ponto de penetração por cada 800 m2 de área bruta desse piso 

 - Inexistência de grades ou de quaisquer elementos que condicionem o acesso aos bombeiros 

 - Caso o acesso seja, por intermédio de janelas, o pano exterior do vão deve ter um e ≥ 0,30 m, de modo a permitir o 
engate dos ganchos das escadas dos bombeiros 
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Quadro 3 – Confrontações com edifícios vizinhos. 

Confrontações com edifícios vizinhos 

Características dos edifícios Exigências Regulamentares 

 - Paredes de empenas com Edifícios adjacentes 
Resistência ao fogo de EI ou REI 60, ou EI 
ou REI 90, se a menor das alturas for 
inferior ou superior a 9 m 

 - Edifícios com alturas iguais:   

Prolongamento das paredes de empena acima das coberturas H ≥ 6 m (parede corta-fogo) 

As coberturas:  
Resistência mínima ao fogo, dependendo 
da altura dos edifícios 

 - Existência de vãos em paredes exteriores sobranceiros a 
coberturas de outros edifícios ou de corpos do mesmo 
edifício a uma altura superior a 8 m 

Uma faixa com 4 m de largura revestidas 
com materiais, cuja classe de resistência 
ao fogo é A1 

 - Existência de elementos envidraçados (tipo clarabóia ou 
outros) fixos a uma altura superior a 8 m 

Uma faixa com 4 m de largura revestidas 
com materiais, cuja classe de resistência 
ao fogo EI 60 

Para fachadas de edifícios adjacentes, cujo ângulo diedro formado por elas é inferior a 135º 

Edifícios com altura não superior a 28 m Classe de resistência ao fogo EI 60 

Edifícios com altura superior a 28 m Classe de resistência ao fogo EI 30 

Largura mínima da faixa vertical   

 - L = 1,5 m Ângulo diedro inferior a 100º 
 - L = 1 m Ângulo diedro superior ou igual a 100º 

Caso de edifícios com fachadas em confronto devem possuir uma classe de resistência ao fogo de EI 60 
e os seus vãos envidraçados possuidores de elementos de classe E 30 

Menor distância entre fachadas: 

 - L = 4 m Ambos os edifícios contêm h ≤ 9 m 

 - L = 8 m Ambos os edifícios contêm h > 9 m 

 

Compartimentação Geral Corta-fogo 

Quadro 4 - Áreas máximas de compartimentação geral corta-fogo por piso, segundo a categoria de risco. 

Utilizações-tipo 
Áreas máximas de compartimentação corta-

fogo por piso 
Observações 

I, III, VI, VII, VIII, IX e X 1600 m2 
  

II 

6400 m2 Acima do plano de 
referência 

3200 m2 Abaixo do plano de 
referência 

IV e V (excepto pisos com locais 
de risco D) 

1600 m2 
  

IV e V (pisos com locais de risco 
D) 

800 m2 
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Utilizações-tipo 
Áreas máximas de compartimentação corta-

fogo por piso 
Observações 

IX 

800 m2 Acima do plano de 
referência 

400 m2 
Abaixo do plano de 
referência 

XII As estabelecidas no artigo 302.º 

 

Isolamento de outras circulações verticais em Edifícios UT I 

Quadro 5 - Resistência ao fogo padrão mínima dos elementos da envolvente de circulações verticais que 

não constituem vias de evacuação. 

Altura Paredes não resistentes Paredes resistentes Portas 

Pequena ou média EI 30 REI 30 E 15 C 

Grande ou muito grande EI 60 REI 60 E 30 C 

 

Quadro 6 - Isolamento e Protecção das Caixas dos Elevadores. 

Elementos Exigências Regulamentares 

 - Paredes e portas patamar de isolamento 
das caixas de elevador ou de baterias de 
elevadores 

Garantir as classes de resistência ao fogo padrão mínimas 
para vias de circulação vertical (que não constituem vias 
verticais de evacuação) em edifícios com altura máxima de 
28 m 

 Dispor de paredes com classe de resistência ao fogo 
padrão EI ou REI 60 e portas de patamar E 30, sempre que 
servirem mais de um piso abaixo do plano de referência 

 - Portas de patamar Funcionamento automático 

Em edifícios com altura superior a 28 m os 
elevadores tem a liberdade de estabelecer a 
comunicação com as circulações horizontais 
comuns 

Caso satisfaçam as classes de resistência ao fogo padrão 
mínimas para vias de circulação vertical (que não 
constituem vias verticais de evacuação) 

 - Caso os elevadores funcionem 
prioritariamente para o corpo de bombeiros 

Tem de estar inseridos num átrio com acesso directo á 
câmara corta-fogo e possuir meios de combate a incêndio 
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Quadro 7 - Exigências requeridas a outros elementos constituintes de UT I. 

Elementos Exigências regulamentares 

Outras comunicações verticais dos edifícios   

 - Materiais utilizados a construção ou no revestimento 
de caixas de elevadores, condutas e ductos, ou 
quaisquer outras comunicações verticais nos edifícios 

Classe de reacção ao fogo A1 

 - Septos dos ductos 
A mesma classe de reacção destinado aos 
ductos 

Materiais de tectos falsos   

 - Materiais constituintes dos tectos falsos (com ou sem 
função de isolamento acústico) 

Garantir o desempenho de reacção ao fogo não 
inferior a C-s2 d0 

 - Material de equipamentos embutidos em tectos falsos 
para difusão de luz, natural ou artificial 

Não devem ultrapassar 25% da área total do 
espaço a iluminar, devendo garantir uma classe 
de reacção ao fogo, pelo menos de D-s2 d0 

 - Dispositivos de fixação e suspensão dos tectos falsos Garantir uma classe de reacção ao fogo A1 

Elementos de Relevo ou suspensos   

 - Elementos de informação, sinalização, decoração ou 
publicitários dispostos em relevo ou suspensos em vias 
de evacuação 

Não devem ultrapassar 20% da área da parede 
ou do tecto. Devem possuir uma classe de 
reacção ao fogo, pelo menos, da classe B-s1 d0 

 - Revestimento das paredes e tecto onde poderão ser 
colocados outros elementos, de acordo com o n.º 3 do 
artigo 45.º 

Classe de reacção ao fogo A1 

Materiais de correcção acústica 
Quadro XXV - Reacção ao fogo mínima dos 
revestimentos de locais de risco A, B, C, D, E e 
F 

 

Vias Horizontais e Verticais de Evacuação (UT I - Edifícios Habitacionais)  

Quadro 8 - Caracterização das vias de evacuação. 

Número e Largura das Vias de Evacuação 

0,9 m ≤ 1 UP ≤ 1,4 m 

1,4 m ≤ 2 UP ≤ 1,8 m 

1,8 m ≤ 3 UP ≤ 2,4 m 

n x 0,6 m ≤ n UP < (n + 1) x 0,6 m (n ≥ 3) 

Nota: Caso uma via seja possuidora de elementos contínuos a uma altura de 1,10 m, é possível reduzir a 
sua largura de ambos os lados em 0,05 m em vias de 1 UP, ou de 0,10 m em ambos os lados em vias 
superiores a 1 UP. 

A variação de uma via de evacuação só é possível se esta aumentar a sua largura no sentido da saída. 

 

 

 



15 

 

Quadro 9 - Vias horizontais de evacuação e portas de acesso. 

Vias Horizontais de Evacuação 

Condução de todos os ocupantes de um edifício, directamente ou através de câmaras corta-fogo, para as 
vias verticais de evacuação ou para o exterior do edifício. 

Características das Vias Requisitos Regulamentares 

 - Distâncias máximas a percorrer (até ao 
exterior ou até uma via vertical de evacuação) 

15 m, em caso de impasse 
30 m, quando não está em impasse 

 - Redução das distâncias máximas para 20 m nas 
seguintes situações 

Pisos situados a uma altura superior a 28 m 
Pisos abaixo do plano de referência 

 - Largura variável ao longo do percurso de 
evacuação 

É considerada para o efeito a menor distância em UP 
O aumento da largura da via de evacuação só é 
permitido no sentido da saída 

 - Desníveis ao longo do percurso de evacuação 

Devem distar mais de 1 m de qualquer saída e 
possuírem uma rampa com declive máximo de 10% 
Rampa com declive de 6% (para pessoas com 
mobilidade condicionada) 

 - Existência de elementos contínuos ao longo do 
percurso de evacuação com altura de 1,1 m 

0,05 m, vias com uma UP 
0,10 m, vias com mais de uma UP 

 - Existência de objectos em vias de evacuação 
com mais de uma UP, só é permitido se 

Caso estejam solidamente fixos à parede ou a 
pavimentos 
Que não diminuam a largura máxima admissível útil em 
mais de 10% 

 - Devem possuir meios de controlo de fumo   

Características das Portas   

 - No caso de serem utilizáveis por mais de 50 
pessoas 

Dispensar meios de desbloqueamento (ferrolho, etc.) 
Dispor de sinalização indicativa de como operar 

 - Terem acesso para o exterior 

Percurso exterior sem oposição afastado do edifício 
com uma largura mínima igual á saída 
Não possuir qualquer tipo de obstáculo a uma distância 
inferior a 3 m 

 - Abertura total ou parcial das portas para o 
interior de vias de evacuação 

Não deve comprometer a passagem das vias 
Caso comprometa a passagem, a abertura das portas 
não deve reduzir em mais de 10% as larguras úteis 
admissíveis 

 - Portas com equipamentos e sistemas de 
abertura, dotado de barras antipânico, 
devidamente sinalizadas 

À saída de locais, utilizações-tipo ou edifícios com mais 
de 200 pessoas 

Acesso a vias de evacuação utilizáveis por mais de 50 
pessoas  

 

Quadro 10 - Vias verticais de evacuação e escadas de acesso. 

Vias Verticais de Evacuação 

O seu número é limitado pelas distâncias a percorrer nos pisos de um edifício.  

Número e Características das Vias Requisitos Regulamentares 

 - Edifícios com altura inferior ou igual a 28 m Devem conter entre uma ou duas vias de evacuação 

 - Edifícios com altura superior a 28 m Devem conter pelo menos duas vias de evacuação 

 - No caso de um edifício ser obrigado a possuir 
duas ou mais vias de evacuação, desde que estas 
sirvam os mesmos pisos 

A distância mínima entre os vãos de acesso a escadas 
ou a câmaras corta-fogo é de 10 m 

 - As vias verticais de evacuação devem 

Ser contínuas ao longo da sua altura até ao nível do 
piso de referência 

Caso contrário, o percurso horizontal de ligação, deve 
conter um traçado simples, inferior a 10 m com o 
mesmo grau de isolamento da via vertical 

Não deve existir comunicação directa entre as vias 
abaixo do plano de referência nem as que se situam 
acima deste 

Dispor de meios de controlo de fumo 
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Quadro 11 - Vias verticais de evacuação e escadas de acesso (continuação). 

Vias Verticais de Evacuação 

Características das escadas   

 - As vias verticais de evacuação devem 

Número de lanços consecutivos sem mudança de direcção 
no percurso não superior a dois 

Número de degraus por lanço compreendido entre 3 a 35 

Em cada lanço, a dimensão dos degraus deve ser a mesma, 
excepto no degrau de arranque 

Caso os degraus não possuam espelho, sobreposição 
mínima de 50 mm entre cobertores 

 - Distância mínima a percorrer nos patamares 

Medida em escadas com largura de 1 UP a 0,5 m da face 
exterior 
Medida em escadas com largura superior a 1 UP a 1 m da 
face exterior 

 - Escadas de evacuação curvas 

Declive constante 

Largura mínima dos cobertores dos degraus, medida a 0,6 
m da face interior da escada, de 0,28 m 

Largura máxima dos cobertores dos degraus, medida na 
face exterior da escada, de 0,42 m 

 - Escadas de evacuação  
Devem ter pelo menos um corrimão contínuo 

Devem ter um corrimão contínuo situado na face exterior 

 

Quadro 12 – Câmaras corta-fogo. 

Câmaras corta-fogo 

Características das câmaras corta-fogo Requisitos Regulamentares 

 - Aspectos no dimensionamento das câmaras 
corta-fogo 

Área mínima de 3 m2 

Distância mínima entre portas de 1,2 m 

Pé-direito não inferior a 2 m 

Dimensão linear mínima de 1,4 m (2 UP) 

 - Câmaras utilizáveis por mais de 50 pessoas Área mínima de 6 m2 

 - Abertura de portas 
Deve ser no sentido da saída (câmara integrada numa via 
de evacuação) 

Deve ser para o interior da câmara corta-fogo 
Nota – Este tipo de elemento construtivo ser compartimentado relativamente aos restantes espaços dos edifícios por 

paredes e pavimentos com uma resistência ao fogo de, pelo menos EI 60 e portas com resistência E 30, dotadas de 

dispositivos que as mantenham normalmente fechadas.  
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Ventilação Natural em Edifícios de Habitação Multifamiliar 

 

Figura 1 - Esquemas de ventilação em edifícios multifamiliares. 

 

Quadro 13 - Disposições regulamentares impostas á ventilação nas comunicações interiores em edifícios de 

habitação multifamiliares em função da sua altura. 

Edifícios com altura 
inferior ou igual a 9 

m (4 pisos) 

Sempre que não existam portas de separação entre comunicações horizontais 
interiores e escadas 

A ventilação pode ser conjunta 

Aberturas de admissão nos extremos das comunicações horizontais 

Aberturas permanentes no topo da caixa de escada 

Edifícios com altura 
entre 9 m e 28 m 

(entre 4 a 10 pisos) 

Uso de portas de fecho automático 

Ventilação separada dos espaços 

Ventilação das comunicações horizontais interiores realizada: 

 - Por condutas colectivas com ramais da altura de um piso, umas de admissão de ar 
exterior, com entrada de ar situada ao nível da base do edifício, outras de exaustão 
com rejeição por abertura situada ao nível da cobertura 

 - Quer por arejamento, através de aberturas permanentes. 

Ventilação das escadas interiores realizada: 

 - Quer por arejamento, através de aberturas permanentes praticadas em cada piso; 

 - Quer por tiragem térmica, através de aberturas permanentes na base e no topo 
da escada. 

Edifícios com altura 
entre 28 e 60 m 

(entre 10 e 21 pisos) 

Só é admissível o uso de ventilação natural em: 

 - Comunicações interiores quando são separadas entre si por uma câmara corta-
fogo exterior; 

 - Quando as comunicações horizontais interiores conduzem a escadas exteriores; 

 - Ou quando as escadas interiores estão ligadas a comunicações horizontais 
exteriores. 
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Quadro 14 - Requisitos regulamentares aplicados aos compartimentos de uma fracção autónoma. 

Elementos 
constituintes das 

fracções das 
habitações  

Disposições Regulamentares 

Compartimentos 
Principais 

Vãos devem estar localizados nos elementos de fachada, obtendo um contacto 
directo com o exterior 

Área total dos vãos não deve ser inferior a 10% da área do compartimento, tendo 
uma área mínima de 1,08 m2 

Uma das partes dos vãos deve estar a uma altura não inferior a 1,80m 

Cozinhas 

Devem possuir condutas de exaustão dos produtos de combustão provenientes 
dos aparelhos de gás 

Obrigatório existir um vão com comunicação directa para o exterior 

Instalações Sanitárias 

Possuir vãos que permitam o contacto directo com o exterior 

Área dos vãos superior a 0,54 m2 

Área das partes de abrir superior a 0,32 m2 

Uma das partes dos vãos deve estar a uma altura não inferior a 1,80m 

Instalações Sanitárias 
interiores 

Devem possuir obrigatoriamente condutas de exaustão 

É admissível um postigo com ligação para uma manga vertical de ventilação 

A área do postigo não deve ser inferior á regulamentada 

Área da manga vertical deve ser superior a 1,5 m2 

A manga deve ser aberta em duas extremidades (ao nível da cobertura e ao nível 
do tecto de uma passagem inferior coberta situada ao nível do acesso ao edifício) 

Em caso de inexistência da passagem inferior, a manga vertical de ventilação 
deve obrigatoriamente possuir uma ligação a uma manga horizontal com a 
mesma secção 

Esta deve de dispor de aberturas situadas em fachadas diferentes 

 

Quadro 15 - Áreas recomendadas para a ventilação conjunta. 

Ventilação conjunta  Área útil (cm2) Caudal-tipo  Observações 

Admissão de ar em 
parede de fachada 

35 8 l/s (30 m3/h) 

(1) – Edifícios da classe de exposição 1 52 13 l/s (45 m3/h) 

70 17 l/s (45 m3/h) 

Aberturas de 
condutas de admissão 

de ar 

60 8 l/s (30 m3/h) As perdas de carga para os caudais-
tipo correspondentes, devem ser da 
ordem dos 3 Pa 

90 13 l/s (45 m3/h) 

120 17 l/s (45 m3/h) 

Passagens de ar 
interiores 

100 até 8 l/s (30 m3/h) 

Para caudais até 60 m3/h temos 
perdas de carga na ordem de 3 Pa e 
para caudais superiores a 60 m3/h 
podemos ter perdas de carga até 3 Pa 

200 
de 8 l/s (30 m3/h) 

até 25 l/s (90 m3/h) 

250 
de 25 l/s (90 m3/h) 

até 33 l/s (120 m3/h) 

Aberturas de 
evacuação de ar 

através de grelhas 

80 8 l/s (30 m3/h) 

Áreas úteis das grelhas das aberturas 
de evacuação de ar com perda de 
carga de 3 Pa.  
(2) 

120 13 l/s (45 m3/h) 

150 17 l/s (45 m3/h) 

220 25 l/s (90 m3/h) 

280 33 l/s (120 m3/h) 

40 8 l/s (30 m3/h) 

Áreas úteis das grelhas das aberturas 
de evacuação de ar com perda de 
carga de 10 Pa. 
(3) 

60 13 l/s (45 m3/h) 

80 17 l/s (45 m3/h) 

120 25 l/s (90 m3/h) 

150 33 l/s (120 m3/h) 



19 

 

(1) Em paredes de fachada com uma classe de exposição ao vento 1, este tipo de abertura podem ser não 

reguláveis desde que tenham secção constante, por forma a garantir caudais iguais ou superiores aos exigidos 

para os compartimentos principais, para diferenças de pressão de 10 Pa desde que não se ultrapasse o 

quádruplo do caudal para diferenças de temperatura iguais ou superiores a 60 Pa. 

Para paredes de fachada cuja classe de exposição é 2, as aberturas de admissão de ar podem ser de secção 

variável por acção do vento possuindo aberturas auto-reguláveis. Este tipo de aberturas devem garantir 

caudais iguais ou superiores aos esperados para os compartimentos principais, ondem estas estão inseridas 

para diferenças de pressão de 10 Pa, não sendo ultrapassado o quádruplo do caudal para diferenças de 

pressão de 160 Pa. 

Para paredes de fachada com uma classe de exposição ao vento 3, podem existir aberturas auto-reguláveis 

com secção variável por acção do vento, devendo garantir caudais iguais ou superiores aos aplicados nos 

compartimentos principais onde estão inseridas, para diferenças de pressão de 10 Pa, sem que seja 

ultrapassado o quádruplo do caudal para diferenças de pressão iguais ou superiores a 240 Pa. 

Para paredes de fachada com uma classe de exposição ao vento 4, as aberturas auto-reguláveis por acção do 

vento devem ser de secção variável, garantindo caudais iguais ou superiores aos aplicados nos 

compartimentos principais onde estão inseridas para diferenças de pressão de 10 Pa, sem que seja 

ultrapassado o quádruplo do caudal para diferenças de pressão iguais ou superiores a 380 Pa. 

(2) Aberturas de evacuação de ar servidas de condutas individuais ou colectivas, desde que situem nos últimos 5 

pisos. 

(3) Aberturas de evacuação de ar servidas por condutas colectivas com secção uniforme em todos os pisos, á 

excepção dos últimos 5. 

 

 

Acessibilidades em Edifícios de Habitação Multifamiliar 

Quadro 16 - Disposições regulamentares aplicadas às acessibilidades aos elevadores. 

Elevadores Disposições Regulamentares 

Patamares junto 
às portas dos 
elevadores 

Dimensões que garantam uma zona de manobra de rotação de 360º 

Inclinação não superior a 2% em qualquer direcção 

Serem desobstruídos de degraus ou outro tipo de obstáculos que possam impossibilitar 
a manobra de uma pessoa de cadeira de rodas 

Características 
da cabina 

Dimensões interiores da cabina (1,1m de largura e 1,4m de profundidade)  

Precisão de paragem ao nível de piso dos patamares não superior a 0,02m 

Espaço entre patamares e piso da cabina não deve exceder 0,035m 

Possuir pelo menos uma barra de apoio no interior da cabina a uma altura 
compreendida entre 0,875 e 0,925m, a uma distância da parede entre 0,035 e 0,05m 

Decorações 
interiores 

Painéis de espessura não superior a 0,015m 

Portas 

Em elevadores mais recentes devem correr horizontalmente e serem automáticas 

Largura útil não inferior a 0,8m (medida entre a face da folha da porta quando aberta 
e o batente ou guarnição do lado oposto) 

Possuir uma cortina de luz standard (com feixe plano) que imobilize as portas e o 
andamento da cabina 

Dispositivos de 
comando 

Ser instalados a uma altura de 0,9m e 1,2m em patamares e a uma altura de 0,9m e 
1,30m no interior da cabina 

Ter sinais visuais que iluminem o comando registado 

Possuir um botão de alarme e outro de paragem de emergência dispostos no interior 
da cabina 
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Quadro 17 - Disposições Regulamentares aplicadas às rampas. 

Rampas Disposições Regulamentares 

Rampas 

Devem possuir uma menor inclinação possível 

Inclinação não superior a 6%, vencer um desnível não superior a 0,6m e ter uma 
projecção horizontal não superior a 10m 

Inclinação não superior a 8%, vencer um desnível não superior a 0,4m e ter uma 
projecção horizontal não superior a 5m 

Rampas em curva 
O raio de curvatura não deve ser inferior a 3m, medido pelo perímetro interno da 
rampa, e a inclinação não deve exceder os 8% 

Largura 

Não deve ser inferior a 1,2m 

Excepto se a sua projecção horizontal não exceder os 5m e uma largura não 
inferior a 0,9m 

Excepto se existirem duas rampas para o mesmo percurso, a sua largura não deve 
ser inferior a 0,90m 

Plataformas 
horizontais de 

descanso 

Devem existir tanto na base como no topo de cada lanço, sempre que a sua 
projecção horizontal seja superior ao que estás estabelecida para a sua inclinação 

Em locais de mudança de direcção e com um ângulo nunca inferior a 90% 

Possuir uma largura nunca inferior à da rampa e um comprimento não inferior a 
1,5m 

Corrimãos nas rampas 

Devem existir em ambos os lados, caso estas não vençam um desnível não superior 
a 0,20m podem ser dispensáveis, ou no caso de o desnível a vencer ser 
compreendido entre 0,20m e 0,40m com uma inclinação não inferior a 6% podemos 
ter só um 

Prolongar-se pelo menos 0,3m tanto na base como no topo 

Ser contínuos ao longo dos vários lanços e patamares de descanso 

Ser paralelos ao piso da rampa 

Para inclinações não superiores a 6% este deve estar a uma altura entre 0,85m e 
0,90m 

Para inclinações superiores a 6%, o corrimão deve ser duplo, e estar um a uma 
altura entre 0,70m e 0,75m e outro a uma altura entre 0,9m e 0,95m 

Revestimento do piso 
das rampas 

Possuir no início e no fim faixas de diferenciação de textura e cor contrastante em 
relação ao pavimento adjacente 

 

Quadro 18 - Disposições regulamentares aplicadas às escadas. 

Escadas Disposições Regulamentares  

 Lanços, Patins e Patamares A sua largura não deve ser inferior a 1,2m 

Patamares superiores e 
inferiores 

Profundidade não inferior a 1,2m 

Patins intermédios 
Profundidade não inferior a 0,7m se os desníveis a vencer, medidos na 
vertical entre o pavimento do imediatamente anterior ao primeiro degrau, 
forem superiores a 2,4m 

Degraus das Escadas 

Profundidade do cobertor não inferior a 0,28m 

Altura do espelho não superior a 0,18m 

O cobertor e o espelho devem manter dimensões constantes ao longo de 
cada lanço 

Raio de curvatura da aresta do focinho entre 0,005 e 0,01m 

Faixas antiderrapantes e de sinalização visual com uma largura não inferior a 
0,04m e encastradas junto ao focinho dos degraus 

Em escadas com troços curvos, a profundidade do degrau não deve ser 
inferior a pelo menos 2/3 da largura das escadas 

Não devem existir elementos salientes nos planos de concordância entre o 
espelho e o cobertor 

Os elementos das escadas não devem possuir arestas vivas ou extremidades 
projectadas perigosas 

Degraus de arranque Pode ter dimensões diferentes das dos restantes degraus 
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Escadas Disposições Regulamentares  

Corrimãos das escadas 

A sua altura é medida na vertical entre o focinho dos degraus e o bordo 
superior do elemento prensível e deve estar entre 0,85m e 0,90m  

No topo das escadas os corrimãos devem prolongar-se, pelo menos 0,3m para 
além do último degrau do lanço, sendo paralela á extensão do piso 

Os corrimãos devem prolongar-se para além do primeiro degrau do lanço, na 
base das escadas, numa extensão igual à dimensão do cobertor mantendo a 
inclinação da escada 

Os corrimãos devem ser contínuos ao longo dos vários lanços de escadas 

Sempre que as escadas vencerem desníveis superiores a 0,40m devem existir 
corrimãos em ambos os lados 

 

Quadro 19 - Disposições regulamentares aplicadas aos átrios dos edifícios e a patamares, galerias e 

corredores. 

Acessibilidade aos Átrios Disposições Regulamentares 

Do lado exterior às portas 
dos Edifícios 

Ser possível inscrever uma zona de manobra com uma rotação de 360º 

Átrios interiores Ser possível inscrever uma zona de manobra com uma rotação de 360º 

Portas de entrada/saída 
principais 

Possuir uma largura útil não inferior a 0,87m, medida entre a face da folha 
da porta, quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto  

Caso a aporta seja de batente ou pivotante deve-se considerar na posição 
de 90º 

Patamares, Galerias e 
Corredores 

Possuir uma largura não inferior a 1,2m  

Existir troços com uma largura não inferior a 0,9m, no caso de o seu 
comprimento ser inferior a 1,5m e se não permitir acesso para portas 
laterais de acesso a espaços acessíveis 

Caso a largura dos patamares seja inferior a 1,5m, estes devem localizar-se 
em zonas de manobra que possibilitem uma rotação de 360º ou numa zona 
de mudança de direcção de 180º em T, não permitindo a existência de 
troços num percurso com uma extensão de 10m 

Quando existir corrimãos, estes devem estar a uma altura acima do piso de 
0,90m e serem curvados quando interrompidos 

 

Quadro 20 - Disposições regulamentares impostas à instalação dos aparelhos sanitários. 

Aparelhos Sanitários Disposições Regulamentares 

Sanitas 

Altura do piso ao bordo superior do assento deve ser de 0,45m 

Se estas forem utilizadas por pessoas com mobilidade condicionada 
frequentemente devem existir zonas livres com 0,75m de largura e 1,20m de 
comprimento em ambos os lados e na parte frontal 

Devem possuir barras de apoio 

Banheiras 

Altura do piso ao bordo superior do assento deve ser de 0,45m 

Deve existir uma zona livre localizada ao lado da banheira e com um recuo de 
0,30m em relação ao assento, de modo a permitir a transferência de uma pessoa 
de cadeira de rodas 

A instalação de um assento no interior da banheira deve ser prevista ou uma 
plataforma de nível no topo posterior que sirva de assento com uma dimensão 
não inferior a 0,40m 

O assento pode ser móvel no caso de ser interior, mas quando utilizado deve ser 
fixo, deve possuir uma superfície impermeável e antiderrapante 

Junto á banheira deve existir barras de apoio 
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Aparelhos Sanitários Disposições Regulamentares 

Bases de duche 
acessíveis, mas que não 
permitem a entrada no 

seu interior 

Deve existir zonas livres com 0,75m de largura e 1,20m de comprimento em 
ambos os lados e na parte frontal ao lado da base do duche, permitindo a 
transferências de uma pessoas de cadeira de rodas 

O vão de passagem entre a zona livre e o assento da base de duche deve ter uma 
largura não inferior a 0,8m 

Dimensões: 0,80m x 0,80m ou 0,70m x 1,10m 

Junto à base de duche devem ser instaladas barras de apoio 

Bases de duche 
acessíveis, mas que 

permitem a entrada no 
seu interior 

O ressalto entre a base de duche e o piso adjacente não deve ser superior a 
0,02m 

O piso deve ser inclinado para o ponto do escoamento 

Deve ter uma inclinação não superior a 2% 

O acesso ao interior da base de duche não deve ter uma largura inferior a 0,8m 

Dimensões: 0,80m x 1,50m ou 0,80m x 1,20m 

Devem ser instaladas barras de apoio 

 

 

Figura 2 - Zonas de manobra em portas de batente e portas de correr. 
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Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais 

 

Quadro 21 - Disposições dos ramais de ligação á rede predial. 

Diâmetros do ramal de ligação Função 

Diâmetro do ramal de ligação para diâmetros de 
ligação inferior ou igual a 38 mm Assegura o abastecimento da rede predial de 

águas do imóvel á rede pública e é independente 
de qualquer tipo de sistema de distribuição de 
água com outra origem 

Diâmetro do ramal de ligação para diâmetros 
superiores a 38 mm, a ligação é feita, por intermédio 
de flange ou união simples 

 

Quadro 22 - Diâmetros do ramal de ligação. 

Diâmetro Nominal (mm) Diâmetro Interno (mm) 

Caudais (l/min) 

Inclinação 

1% 2% 3% 4% 

110 105,1 552 781 956 1104 

125 119,5 777 1100 1347 1555 

140 133,9 1053 1489 1824 2106 

160 153 1503 2125 2603 3006 

200 191,4 2730 3861 4729 5461 

250 239,4 4959 7013 8589 9918 

315 301,8 9197 13006 15929 18394 

a) A inserção directa nos colectores públicos só é de admitir nos casos em que estes possuam diâmetro superior 

a 500mm; 

b) As inclinações não deverão ser inferiores a 10mm/m, sendo aconselhável que se situe entre 20mm/m e 

40mm/m; 

c) O seu diâmetro interior não deve ser inferior ao maior das canalizações que a ele confluem, com um mínimo 

de 125mm. 

 

Caixas de Contadores - EPAL 

Quadro 23 - Dimensões das caixas de instalação de contadores individuais, totalizadores e de rega. 

Contador Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) 

DN 15 0,50 0,35 0,40 

DN 20 0,60 0,35 0,40 

DN 25 0,70 0,35 0,40 

DN 30 0,80 0,35 0,40 

DN 40 0,80 0,35 0,40 
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Equipamentos e Dispositivos de utilização 

Quadro 24 - Cotas dos pontos de ligação de água dos equipamentos e dispositivos de utilização. 

Equipamentos e dispositivos de 
utilização 

Cotas relativas ao 
pavimento 

Esquentador 1,10 m a 1,40 m 

Máquina de lavar roupa e louça 0,50 m a 0,60 m 

Lava louça 0,50 m a 0,60 m 

Autoclismo 0,70 m a 0,80 m 

 

Regulamento técnico relativo ao projecto, construção, 

exploração e manutenção das instalações de gás canalizado em 

edifícios 

Quadro 25 - Tipos de materiais aplicáveis às tubagens das instalações de gás e as suas exigências 

regulamentares. 

Tipos de Tubagem (Materiais) Requisitos Regulamentares 

Tubos de Aço   

 - Tubos de costura   

 - Tubos aço com galvanização 
As uniões devem ser por soldadura eléctrica ou por 
soldadura oxiacetilénica 

 - Tubos com ou sem galvanização 
As ligações por juntas roscadas ou flanges devem ser 
limitadas, sendo aplicadas em casos de desmontagem 
futura 

 - Tubos roscados e galvanizados 
Requerem ensaios de resistência e de estanquidade para 
avaliar a sua eficiência 

Tubos de Cobre Dispor de revestimento exterior (tubos embebidos) 

Tubos de Chumbo 

Não aplicáveis em instalações de gás 

Só é permitida em casos de pequenas reparações de 
instalações de tubos de chumbo 

Tubos de Alumínio Proibida a utilização em instalações de gás 

Tubos Flexíveis 
Instalação à vista com comprimento adequado, nunca 
excedendo 1,5 m. Em tubos não metálicos, só com 
aplicação de abraçadeira ou reforços nos extremos 

Tubos não metálicos Proibido em edifícios 
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Quadro 26 - Tipos de acessórios e meios auxiliares de estanquidade aplicáveis às tubagens das instalações 

de gás e as suas exigências regulamentares. 

Tipos de Acessórios Requisitos Regulamentares 

Roscas de união Podem ser internas, externas ou tipo rosca cónica 

Interligação de vários troços de 
tubagens 

Uniões ou juntas soldadas, brasadas ou soldobrasadas 

Interligação de tubagens de 
naturezas diferentes 

Utilizar uniões ou juntas 

Juntas 
Ter extremidades lisas, roscadas, flangeadas ou esferocónicas, 
produzidas em fábricas 

Válvulas e dispositivos de corte 

Ser mecânica e quimicamente resistentes aos gases e os seus 
componentes exteriores serem incombustíveis 

O sentido do fluxo deve ser assinalado de modo indelével  

Mangas, canaletes e coquilhas 
Asseguram a protecção mecânica das tubagens. Devem ser de 
material combustível (M0) 

Mangas metálicas 
Protegidas contra a corrosão e electricamente isoladas em relação 
às tubagens que protegem  

Meios auxiliares de estanquidade   

Empanques e Pastas Aplicação nas juntas. Devem ser resistentes ao tipo de gás utilizado 

Juntas com anilhas de vedação á 
base de elastómeros 

Trabalhando á compressão sobre encostos planos de superfície. 

 

Quadro 27 - Critérios regulamentares aplicados a tubagens à vista. 

Tipos de Tubagens Exigências Regulamentares 

Tubagens à Vista   

Traçado das tubagens 

Troços horizontais devem ficar a 0,2 m de tectos ou de elementos 
estruturais 

Troços verticais devem ficar na prumada das válvulas de corte dos 
aparelhos que alimentam 

Passagem por pavimento 
interior 

Ser protegidas por uma manga resistente à corrosão, ser complanar com a 
extremidade inferior dos tectos, ultrapassar pavimentos, em pelo menos, 
0,05 m, ser preenchida com matéria higroscópica no espaço anelar entre a 
tubagem e a protecção 

Contacto com outro tipo de 
tubagens 

Não é permitido o contacto com qualquer outro tipo de tubagens, cabos 
eléctricos e etc., desde que cumpram as distâncias mínimas (3 cm em 
percursos paralelos e 2 cm em cruzamentos) 

Tubagens e contacto com 
condutas de evacuação 

Só é permitido se cumprirem as distâncias mínimas anteriores 
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Quadro 28 - Critérios regulamentares aplicados a tubagens embebidas. 

Tipos de Tubagens Exigências Regulamentares 

Tubagens Embebidas   

Traçado no interior das paredes (Troços rectilíneos)  

 - Troços Horizontais Situar-se até 0,2 m de tecto ou de elementos estruturais 

 - Troços Verticais 
Ficar na prumada das válvulas de corte dos aparelhos que 

alimentam 

 - Tubagens em pavimentos 
Percurso com direcção paralela estando afastada 0,2 m no 

máximo, ou então perpendicular à parede contínua 

Em tubagens embebidas em pavimentos 
Caso seja indispensável podemos incorporar juntas mecânicas, 
ficando esta contida numa caixa de visita de acessibilidade de 

grau 3 

Válvulas e acessórios com juntas 
mecânicas 

Caso seja indispensável podemos incorporar juntas mecânicas, 
ficando esta contida numa caixa de visita de acessibilidade de 

grau 3 

Derivações ou mudanças de direcção 
(por meio de soldadura ou brasagem 
forte) 

Deve localizar-se em caixas de visita, excepto em casos onde se 
utilizam tubos de aço sem costura soldados por arco eléctrico 

Tubagens Embebidas Requerem um recobrimento mínimo de 2 cm 

Tubos de aço embebidos em betão 
Não requer protecção, excepto se o reboco for em gesso, 

requerendo um revestimento com matéria inerte e resistente á 
corrosão 

Tubos de cobre embebidos em betão 
Requerem um revestimento inalterável, de PVC, PE ou 
equivalente, que garanta protecção química e eléctrica 

Distâncias mínimas entre tubagens 
embebidas e redes de vapor, água 
quente ou electricidade 

5 cm em percursos paralelos  e 3 cm em cruzamentos em redes 
de vapor ou água quente 

10 cm em percursos paralelos e 3 cm em cruzamentos, em redes 
eléctricas 

5 cm em chaminés 

Podem ser cobertas, encastradas ou 
embebidas nas paredes, divisórias ou 
pavimentos se: 

Não interfiram com metais ou armaduras pertencentes a 
paredes, pilares ou pavimentos 

Não atravessarem juntas de dilatação, nem juntas de ruptura da 
alvenaria ou betão 

Não passarem pelo interior de elementos ocos, excepto se 
forem revestidas por uma manga estanque e sem soluções de 
continuidade, e fluindo, pelo menos uma extremidade dessa 

manga para um local ventilado 

Se não forem instaladas em paredes de chaminés  

Forem executados roços posteriores em elementos que venham 
a reduzir a solidez, ventilação, estanquidade, o isolamento 

térmico ou acústico 

Abertura de roços para instalação de 
tubagens de gás não é permitida se: 

Forem roços horizontais, em paredes ou divisórias construídas 
em tijolo furado de espessura inferior a 6 cm  

Forem roços horizontais, em paredes ou divisórias de betão 
maciço ou celular de espessura inferior a 6 cm 

Forem roços em paredes ou divisórias de estafe de espessura 
inferior a 10 cm 

Forem roços em paredes pré-fabricadas de espessura inferior a 
10 cm 

Forem roços e divisórias finas, pavimentos de betão moldado 
nervurado, ou em outras condições similares 
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Quadro 29 - Critérios regulamentares aplicados a tubagens em canaletes. 

Tipos de Tubagens Exigências Regulamentares 

Tubagens em canaletes   

Alojamento das tubagens em canaletes 
é possível se: 

Estes forem ventilados e construídos com materiais não 
combustíveis (M0), sendo que no interior dos fogos os materiais 
são de classe (M1) 

Ser inspeccionáveis, através de rampas com a mesma classe de 
material e fixadas mecanicamente 

 

Quadro 30 - Distâncias mínimas entre outro tipo de tubagens, dependendo do seu local de instalação. 

Tubagem 
Percursos (cm) 

Recobrimento (cm) 
Paralelos Cruzados 

Em tecto falso 3 2  -  

Á vista 3 2  -  

Embebida  -   -   -  

Redes de vapor ou água 
quente 

5 3 ≤ 2 

Redes eléctricas 10 3 ≤ 2 

Chaminés e condutas de 
ar quente 

5 5 ≤ 2 

 

Quadro 31 - Tipos de Caixas de Abrigo para Edifícios Unifamiliares e Multifamiliares (Colectivos). 

Tipos de caixas de abrigo 

Caixa de Abrigo para edifícios Unifamiliares 
Caixa de Abrigo para edifícios Multifamiliares 

(Colectivos) 

2 Tipos de caixas de abrigo (em função dos caudais máximos) 

 - S 2300 (ET 436) até 6 m3/h (n) 
 - S 300 e S 2300, para albergar equipamento de corte 

e regulação para caudais até 30 m3/h (n) 

 - S 300 (ET 434) até 16 m3/h (n) 
 - Para caudais superiores a 80 m3/h (n), as caixas de 
abrigo são normalmente realizadas em alvenaria (ET 

437) 

Ser tamponados nos dois extremos da tubagem, sendo posteriormente instalado um redutor. 
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Quadro 32 - Critérios regulamentares aplicáveis aos dispositivos de corte de gás em edifícios. 

Elementos Constituintes  Exigências Regulamentares 

Dispositivos de Corte (tipo de um quarto de volta) 

Dispostos no início de cada derivação, a montante de 
cada contador de gás 

No ponto de entrada da tubagem em cada fogo, caso o 
contador esteja a mais de 20 m da entrada do fogo 

Redutores de Segurança (em substituição dos 
dispositivos de corte) 

Caso esteja localizado no mesmo piso ou entre os pisos 
superior e inferior 

A uma distância máxima de 20 m do fogo em questão 

Tipo de rearmamento manual por um quarto de volta 

Redutores de Segurança (tipo de rearmamento 
automático) 

Possuir um dispositivo de corte do tipo de um quarto 
de volta 

Dispositivos de Corte (das derivações de piso) 

Ser instalados em caixas de visita ou em canaletes, 
excepto em instalações com tubagem á vista 

Seladas pela entidade exploradora ou concessionária 

Dispositivos de corte agrupados 
Possuir meios indeléveis que identifiquem o 
consumidor 

 

Quadro 33 - Critérios regulamentares aplicáveis aos dispositivos de regulação da pressão. 

Elementos Constituintes Disposições Regulamentares 

Reguladores ou redutores de 
pressão (individuais de cada 

fogo) 

Ser do tipo de segurança e instalados a montante do contador de gás ou dos 
aparelhos 

No caso das instalações de gás alimentadas em baixa pressão, são 
dispensados 

Devem ser precedidos de dispositivo de corte, podendo este ser comum a 
vários redutores ou reguladores de pressão instalados em paralelo, disposto 
no troço comum 

Se possuírem um sistema de segurança contra pressões internas, em caso de 
fugas de gás por intermédio deste sistema, este gás deve ser evacuado 
através de uma tubagem colectora até um local seguro 

Tubagem colectora 

Ter a extremidade livre orientada para baixo e situada no exterior do 
edifício a uma distância igual ou superior a 2 m de qualquer orifício em que 
os gases possam penetrar 

Em casos de conversão ou reconversão esta distância pode ser reduzida até 
0,5 m 

Ser de metal e a sua extremidade ser protegida contra a entrada de insectos 
ou corto estranhos 

Ter um diâmetro que permita a passagem do fluxo de gás sem que este 
ofereça resistência 
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Quadro 34 - Requisitos Regulamentares impostos a Edifícios com colunas montante e uma altura inferior a 

28 m. 

Colunas Montante em Edifícios de Habitação Multifamiliares (Colectiva) 

Tipos de Edifícios Requisitos Regulamentares 

Edifícios com altura inferior a 28 m 

 - Edifícios com coluna 
montante interior 

Não devem atravessar o interior dos fogos 

Devem ser instalados nos espaços interiores de uso comum: 

 - Canaletes reservados a tubagens de gás 

 - Embebidas na parede (construídas com tubos de aço soldados 
electricamente e os de cobre por brasagem capilar forte, tendo um 
mínimo de juntas possível) 

Devem estar contidas em caixas de visita com acessibilidade de grau 3 - 
juntas mecânicas e tubagens embebidas 

Uso de galerias técnicas para a instalação de colunas montante e 
contadores de gás: 

 - Ser livremente ventiladas 

 - Protegida na extremidade superior e inferior impedindo a entrada de 
matérias estranhas 

 - Construídas com materiais resistentes ao fogo 

Devem conter uma porta corta-fogo que resista 1 hora 

 - Edifícios com coluna 
montante exterior 

Podem ser instaladas à vista, caso sejam protegidas em toda a sua 
extensão contra a corrosão e mecanicamente por uma bainha de aço até 
2,5 m da altura do solo 

Ficar afastadas pelo menos 1 m de qualquer abertura ou janela existente 
no edifício, podendo ser reduzida caso a coluna montante seja contida 
num canalete ou bainha metálica: 

 - Com uma secção nunca inferior a 100 m2 

 - Ventilada e possuir uma rede corta-chamas na abertura inferior 

 - Abertura superior do canalete deve ser protegida contra a acção dos 
agentes atmosféricos e contra a obstrução de aves e insectos 

 - As saídas do canalete para as derivações entre pisos devem ser vedadas 

Dispositivos de corte das derivações devem ser instalados a seguir á 
tubagem em cada fogo (caso não seja viável a sua instalação no exterior) 

 

Quadro 35 - Requisitos Regulamentares impostos a Edifícios com colunas montante e uma altura superior a 

28 m. 

Colunas Montante em Edifícios de Habitação Multifamiliares (Colectiva) 

Tipos de Edifícios Requisitos Regulamentares 

Edifícios com altura superior a 28 m 

Edifícios com coluna 
montante de grande 

altura 

A sua instalação pode ser interior 

Os contadores devem ser instalados o mais próximo possível da coluna 
montante no interior de compartimentação reservada, desde que 
comuniquem com os canaletes das galerias técnicas 

Acesso aos compartimentos dos contadores e dos canaletes deve ser 
protegido por uma porta corta-fogo que resista 1 hora 

A porta deve abrir e fechar automaticamente. Do lado de dentro deve existir 
um murete com uma altura igual ou superior a 0,20 m 

Os canaletes das colunas montantes devem ser ventilados (abertura inferior 
deve situar-se 2 ma cima do nível do arruamento e ser protegida com uma 
rede corta-chamas 

Não é permitida a utilização de garrafas de GPL 

A montagem de aparelhos de gás só é permitida desde que a potência global 
de cada fogo não ultrapasse 70 kW 
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Quadro 36 - Tipos de tubagens a utilizar nas ligações aos aparelhos de queima. 

Tipos de tubagem a usar nas ligações Disposições Regulamentares 

Tubos metálicos rígidos ou flexíveis 

Fornos independentes e mesas de trabalho independente 

Aparelhos de aquecimento de água 

Aparelhos de aquecimento de ambiente, do tipo fixo 

Tubos flexíveis, metálicos ou não 
metálicos 

Fogareiros e fogões 

Aparelhos amovíveis de aquecimento ambiente 

Máquinas de lavar e/ou secar roupa 

Tubos flexíveis de borracha 

Não ficarem em contacto com as partes quentes do aparelho 

Serem facilmente acessíveis, em toda a sua extensão 

Não ficarem sujeitos à acção das chamas ou dos produtos de 
combustão 

Não cruzarem as costas do fogão 

 

Quadro 37 – Valores de potências de aparelhos. 

Aparelhos Potência Nominal 

Fogões e mesas de encastrar Sem limitação 

Máquinas de lavar ≤ 8,7 kW 

Termoacumuladores ≤ 4,2 kW 

Caloríficos independentes ≤ 4,6 kW 

Frigoríficos ≤ 2,3 kW 

 

 

Figura 3 - Disposições dos equipamentos de queima e o tipo de tubagens a aplicar em cada um. 
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Quadro 38 - Comprimentos e inclinações a adoptar a condutas de evacuação de produtos de combustão. 

Comprimento da conduta L (m) Inclinação I (%) 

L ≤ 1 I > 0 

1 < L ≤ 3 I ≥ 3 

1 < L ≤ 3 I ≥ 10 

 

Instalações Eléctricas e Infra-estruturas de Telecomunicações 

Regras Técnicas das Instalações de Baixa Tensão 

Quadro 39 - Requisitos aplicados aos ductos das instalações colectivas e entradas no caso da passagem de 

canalizações eléctricas para anexos. 

Requisitos aplicados aos ductos das instalações colectivas e entradas no caso da passagem de 
canalizações eléctricas para anexos 

Caso o volume dos ductos seja alterado para um volume maior, deve satisfazer um determinado volume, 
por forma a alojar as instalações colectivas, devendo estar em conformidade com os valores mínimos 
presentes na tabela XXX. 

As canalizações requerem a respectiva identificação e ser separadas fisicamente das canalizações 
colectivas 

A sua disposição deve favorecer qualquer tipo de trabalhos de conservação sem que seja necessário 
desmontar ou deslocar qualquer tipo de canalização colectiva ou equipamentos que possam existir 

A sua existência não pode causar qualquer impedimento na realização de trabalhos de manutenção ou num 
possível reforço das colunas montantes 

Podem ficar fora do volume estabelecido em relação aos equipamentos pela distância de 10cm em todas 
as direcções e para o quadro de colunas e caixa de colunas e de 5 cm para com os equipamentos de 
contagem. 

Não devem de existir qualquer tipo de dispositivos de comando, de protecção ou de utilização em ductos. 

 

Quadro 40 - Requisitos a que os elementos de construção devem satisfazer para uma adequada fixação dos 

equipamentos e canalizações. 

Requisitos aplicados aos Elementos da Construção para fixação das canalizações 

Os elementos devem ser sólidos o suficiente com o fim de assegurar uma fixação adequada  

Devem garantir uma determinada espessura que garanta a segurança dos ocupantes dos locais contíguos, 
mesmo quando seja necessário recorrer á abertura de roços para uma posterior colocação de 
equipamentos 

Ser dotados de características físicas que garantam uma adequada fixação dos equipamentos de contagem 

Serem concebidos de modo a não proporcionarem vibrações às canalizações 

Os materiais utilizados na sua concepção não devem ser combustíveis 
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Quadro 41 - Critérios Regulamentares aplicáveis aos ductos na instalação de colunas. 

Características dos Ductos Exigências Regulamentares 

Ductos 

Servir todos os pisos do edifício onde é requerida a sua 
instalação 

Possuir um traçado rectilíneo, sem qualquer mudança de 
direcção, não devendo ter comunicação directa com o 
exterior 

Ser acessíveis e visitáveis ao longo dos patamares, 
corredores e outras zonas comuns ao edifício 

Em zonas de circulação as portas de circulação na sua 
posição aberta devem assegurar a circulação normal das 
pessoas 

Paredes interiores dos ductos 

Lisas e sem rugosidades excessivas, garantindo que não há 
qualquer tipo de saliências nem obstáculos em locais de 
instalação das colunas. 

Devem ser utilizados materiais não combustíveis e ter um 
grau de resistência ao fogo nunca inferior ao disposto para 
o edifício 

Portas de Visita 
Garantir um comportamento e uma reacção ao fogo nunca 
inferior à estipulada para o edifício, sendo exclusiva para 
os ductos 

Passagem livres dos ductos, ao nível do 
pavimento 

Serem obturadas, por intermédio de uma placa inteira e 
rígida de material incombustível, sendo capaz de suportar 
o peso de um homem 

Aberturas de acesso ao interior 
Garantir a presença de um degrau sobreelevado de 5 a 
10cm separando o interior do exterior 

Número e dimensões das aberturas que 
possibilitam o acesso ou visita do ducto 

Em função do tipo de equipamento instalado e dos 
trabalhos inerentes à execução, manutenção ou exploração 
das instalações nele colocado 

Diante de cada abertura, deve existir um espaço livre, não 
inferior a 70cm  

Deve permitir a abertura completa da porta perfazendo um 
ângulo nunca inferior a 90º 

Portas e acesso 
Possuir um dispositivo de fecho, impedindo o acesso não 
autorizado 

Entre equipamentos colocados nos ductos 
Devem ser garantidas distâncias mínimas entre eles, 
permitindo as operações de exploração das instalações 

Redução da secção da passagem dos ductos 
ao nível do pavimento de cada piso para 
40x20cm 

Não fique desviada em relação ao eixo do ducto 

Seja reservada exclusivamente à travessia do pavimento 
pelas colunas 

Esteja apoiada no elemento da construção onde estiver 
fixada a coluna 

Instalação de outros equipamentos nos 
ductos ou em casos de alimentação múltipla  

Quer-se um aumento das dimensões dos ductos 
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Quadro 42 - Dimensões livres mínimas de passagem das portas e das larguras úteis para os ductos. 

Colunas L1 (cm) L2 (cm) Largura das portas (cm) 

In ≤ 200 A(I) 60 73 63 

400 A ≥ In ≥ 200 A(I) 103 116 106 

 

 

Figura 4 - Exemplo de Instalações Colectivas em edifícios multifamiliar. 
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Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios (ITED) 

 

Figura 5 - Exemplo de um esquema de Pontos de Distribuição de um Edifício de Habitação Multifamiliar. 

 

Figura 6 - Diagrama dos vários tipos de tubagens de armazenamento de cabos de telecomunicações. 
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Quadro 43 - Tipos de Tubos. 

Tipo Designação Corrente Resistência Compressão/Choque Abreviatura 

Rígido 
Isolante 

VD 
Média 750 Newton / 2 Joule VD-M 

Forte 1250 Newton /6 Joule VD-F 

Maleável 
isolante 

ERM/Isogris 
Média 750 Newton / 2 Joule ERM/Isogris-M 

Forte 1250 Newton /6 Joule ERM/Isogris-F 

Corrugado com manga 
interior lisa (MC) 

Média 750 Newton / 2 Joule MC-M 

Forte 1250 Newton /6 Joule MC-F 

Anelado (MA) 
Média 750 Newton / 2 Joule MA-M 

Forte 1250 Newton /6 Joule MA-F 

 

Quadro 44 - Aplicação dos Tubos. 

Local de Instalação Descrição 

Enterrado  VD-F, ERM/Isogris-F, MC-F 

Laje VD-F, ERM/Isogris-F, MC-F 

Parede VD-M, ERM/Isogris-M, MC-M 

Parede em gaiola MA-M, MA-F 

Saliente - Zona de acesso Privativo VD-M 

Saliente - Zona de acesso Público VD-F 

Esteira VD-M, ERM/Isogris-F, MC-M 

Corete VD-M, ERM/Isogris-F, MC-M 

Tecto VD-F, ERM/Isogris-F, MC-F 

Tecto em gaiola MA-M, MA-F 

 

Quadro 45 - Características técnicas das calhas técnicas. 

Calhas Técnicas 

Rede Colectiva e Rede Individual 

Material Metálico ou não metálico 

Temperatura de instalação e utilização  - 5ºC a + 60ºC 

Retenção da tampa Abre somente com ajuda de utensilio 

Protecção contra danos mecânicos 2 Joule 

Protecção contra penetração de corpos sólidos Protecção a corpos de diâmetro superior a 1mm 

Ensaio do fio incandescente 650ºC 

Resistência à propagação de chama Retardante à propagação da chama 

 

Quadro 46 - Características técnicas das Esteiras. 

Esteiras 

Rede Individual 

Material Metálico ou não metálico 

Temperatura de instalação e utilização  - 5ºC a + 60ºC 

Protecção contra danos mecânicos   2 Joule 

Ensaio do fio incandescente 650ºC 

Resistência à propagação de chama Retardante à propagação da chama 
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Quadro 47 - Requisitos mecânicos das caixas das redes colectivas e individuais. 

  Rede Colectiva de Tubagens Rede Individual de Tubagens 

Material Metálico ou não metálico 
Material não metálico (excepto em situações 
justificadas) 

Temperatura de 
instalação e utilização 

Entre - 10ºC e 60ºC 

Marcação para 
identificação (de 
forma indelével) 

Palavra "Telecomunicações" na 
face exterior da porta 

Palavra "Telecomunicações" na face exterior 
da tampa ou em alternativa a letra "T", 
excepto caixas de aparelhagem 

Protecção contra 
impactos mecânicos 

2J 
Montagem embebidas: 0,5J; Montagem à 
vista: 2J 

Penetração contra 
corpos sólidos 
estranhos e água  

Objectos muito pequenos (< 1mm) 

Preparadas para 
montagem de 
dispositivos de ligação 
e distribuição 

Sim Não 

Protecção contra 
propagação de chama 

Sim 

 

Regras gerais a seguir num projecto de Redes de Tubagens 

Num projecto de Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios – ITED é necessário para a 

sua execução que se satisfaça o seguinte: 

a) É recomendado que o traçado das tubagens seja predominantemente recto e os 

percursos efectuados, preferencialmente na horizontal e na vertical; 

b) Um troço de tubo corresponde a um tubo de 12m de comprimento. Entre cada dois 

troços de tubo consecutivos poderá intercalar-se uma caixa de passagem salvo se se 

conseguir garantir a correcta instalação e passagem da cablagem, com recurso ao 

aumento de diâmetro do tubo utilizado; 

c) Admite-se, para cada troço de tubo, a execução de um máximo de 2 curvas. Cada curva 

diminuirá o comprimento máximo do troço em 2 metros. As curvas junto às caixas de 

aparelhagem poderão não contar para o efeito anterior, desde que se garanta a 

correcta manobra e enfiamento de cabos; 

d) O percurso das condutas (tubos e calhas), deve ser efectuado de modo a garantir as 

seguintes distâncias mínimas (mm) em relação a canalizações metálicas; 

a) 50mm nos pontos de cruzamento; 

b) 200mm nos percursos paralelos. 

e) O percurso das condutas (tubos e calhas), bem como dos caminhos de cabos, deve 

realizar-se de maneira a garantir as distâncias, na separação entre as cablagens de 

telecomunicações e os cabos e condutores isolados de energia eléctrica, segundo a 

tabela seguinte: 
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Quadro 48 - Separação entre cabos de energia e telecomunicações. 

Cabos TIC Cabos de Energia 

Separação mínima entre cabos [mm] 

Sem separação, ou 
separação não metálica 

Com separador de 
alumínio 

Com separador 
metálico 

Não blindado Não blindado 200 100 50 

Blindado Não blindado 50 20 5 

Não blindado Blindado 30 10 2 

Blindado Blindado 0 0 0 

 

É proibida a passagem de cabos de telecomunicações e de energia nos mesmos tubos. No caso 

da utilização de calhas, devem ter divisórias, devendo ser um dos compartimentos exclusivo dos 

cabos de energia. 

Em alguns tipos de caminhos de cabos, ou esteiras, poderá o projectista pronunciar-se sobre a 

melhor forma de encaminhamento, desde que a separação mínima, entre cabos de 

telecomunicações e de energia seja garantida. 

Não existe a necessidade de separação entre cabos eléctricos e os de telecomunicações, no 

seguinte caso: 

 Nos troços de ligação às TT, desde que a distância seja inferior a 35 metros. 

Se a distância referida for superior a 35 metros, apenas os últimos 15 metros podem admitir a 

não manutenção das distâncias referidas na tabela. Mantém-se, em qualquer caso, a proibição 

da partilha do mesmo tubo ou do mesmo compartimento de calha, pelos dois tipos de cabos 

referidos. 

f) Para efeito do cálculo da capacidade das condutas, deve ser considerado o diâmetro 

interno, no caso dos tubos, e a secção interna da divisória (secção útil), no caso das 

calhas. 

g) Todos os elementos ou acessórios roscados devem obedecer, exclusivamente, a 

classificações métricas. 

Condutas de Acesso 

Também as condutas de acesso, segundo o Manual ITED, devem satisfazer as seguintes regras: 

a) No ETS, os tubos da PAT devem ter o diâmetro externo mínimo de 40mm; 

b) No ETI, a profundidade mínima de enterramento é de 0,8m; 

c) Os tubos das condutas de acesso subterrâneo, de ligação às CVM, não devem ter curvas 

com o ângulo inferior a 120º.  

d) A ligação por via subterrânea às CVM, quando não for realizada através de tubos, deve 

ter o dimensionamento mínimo útil idêntico ao considerado para estes; 

e) Admite-se, nas eventuais ligações através do subsolo entre diferentes edifícios de uma 

mesma rede, ou entre a CEMU e o ATI, um comprimento máximo de 50m para cada 
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tubo, devendo também recorrer-se a CV de passagem sempre que ocorram derivações 

na tubagem ou mudanças de direcção significativas; 

f) A inclinação no sentido ascendente dos tubos das condutas de entrada, quer na PAT 

quer na entrada de cabos do ETI, não deve ser inferior a 10%. 

Rede Colectiva e Individual de Tubagens 

O Manual do ITED, quanto às redes colectivas de tubagens, apresenta as seguintes regras a 

satisfazer num projecto de redes: 

a) Nas colunas colectivas, quando construídas em tubos, estes devem ter um diâmetro 

externo mínimo de 40mm. No caso de utilização de calhas, devem ser considerados 

compartimentos com capacidade equivalente (aproximadamente 500mm2), por 

aplicação das fórmulas para os pisos do edifício; 

b) Nas caixas de colunas que utilizem tubos, a distância entre geratrizes externas dos 

tubos e a extremidade da caixa deve ser no mínimo 10mm; 

c) Deve existir a montante, no mínimo, por cada tecnologia adoptada (três condutas); 

d) Deve prever-se uma caixa de colunas por cada piso ou secção (distribuição principal na 

horizontal), sempre que existam colunas e entradas de fogos no piso; 

e) A localização das caixas nas colunas montantes deve ter em conta a melhor distribuição 

dos cabos, pelo que devem ser colocadas de modo a minimizar o número de 

cruzamentos e curvas; 

f) A ligação da rede colectiva de cliente é assegurada por um único tubo, com diâmetro 

externo fixo de 40mm ou equivalente; 

g) Sempre que se recorra à utilização de Caminhos de Cabos, em galerias ou áreas de 

passagem/permanência de pessoas, devem ser montados de modo a que a base que 

suporta os cabos se situe a uma altura não inferior a 2,5m; 

h) Todas as caixas da rede colectiva devem ser instaladas em zonas colectivas do edifício. 

Não devem, no entanto, ter acesso directo, pelo que se recomenda que o seu topo 

esteja a 2,5m do nível do chão, para pés-direitos superiores a 3m, e a 0,50m do tecto, 

para pés-direitos inferiores a 3m; 

i) Deve prever-se a ligação à ATE aos contadores de água, gás e electricidade, para 

ligação a electroválvulas ou outros dispositivos de domótica e segurança, quando 

aplicável; 

j) Para efeito do dimensionamento da rede de tubagens, devem os elevadores ser 

considerados como fogos; 

k) As caixas da rede colectiva devem estar identificadas, de acordo com o projecto. 
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No caso da Rede individual de Tubagens, o Manual do ITED, avança também com algumas regras 

que devem ser satisfeitas no projecto de redes de tubagens: 

a) A Rede Individual de Tubagens deve ser concebida de modo a permitir a instalação de 

três redes de cabos (pares de cobre, cabos coaxiais e fibra óptica) com tipologia em 

estrela, admitindo-se a possibilidade de partilha de condutas para a passagem dos 

cabos, sejam eles em PC, CC ou FO; 

b) Recomenda-se a utilização de caixas de aparelhagem que possibilitem a instalação de 

tomadas mistas ou de espelho comum; 

c) A profundidade mínima para as caixas de aparelhagem é de 55mm; 

d) Os materiais a utilizar nas Redes Individuais de Tubagem devem estar em conformidade 

com o que está disposto para os vários tipos de tubagens; 

e) A capacidade dos tubos ou calhas deve ser calculada com base em 2 fórmulas expostas 

na secção 4.2.2.1 do Manual do ITED; 

f) O diâmetro externo mínimo dos tubos a utilizar nas Redes Individuais de Tubagens é de 

20mm, ou a capacidade equivalente, no caso de serem utilizadas calhas; 

g) A Rede Individual de Tubagens deve comtemplar, no mínimo, a instalação ATI, ou um 

bastidor com funções de ATI, por cada fogo ou unidade de distribuição interna 

autónoma; 

h) O ATI, ou bastidor com funções de ATI, deve ser instalado no local que melhor sirva os 

interesses dos utilizadores, funcionamento acessível, preferencialmente próximo do 

quadro de energia, ao qual deve ficar interligado por meio de tubo com diâmetro não 

inferior a 20mm, ou calha de capacidade equivalente, não devendo a sua localização 

ser justificada pelo projectista; 

i) Poderá prever-se a ligação do ATI aos contadores de água, gás e electricidade, para 

efeito de tele-contagem; 

j) A Rede Individual de Tubagem poderá contemplar condutas necessárias para 

interligação, através do ATI, aos sistemas de videoporteiro e televigilância, ou até a 

sistemas fotovoltaicos, quando aplicável; 

k) Do ATI sairão as condutas para as caixas de passagem individuais e para caixas de 

aparelhagem, que albergam as TT; 

l) As caixas de aparelhagem devem ser instaladas a uma altura mínima de 30cm acima do 

pavimento, medida no centro; na instalação de calhas, esta poderá não ser respeitada; 

É obrigatória a indicação da localização, nas plantas dos fogos, das caixas de aparelhagem; 
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Figura 7 - Exemplo de Rede colectiva e Individual de Tubagem. 

Tubos e Calhas 

Com base na tabela seguinte, observamos os diâmetros internos mínimos a que os tubos 

normalizados devem satisfazer para o dimensionamento da rede de tubagens. 

Quadro 49 - Diâmetro externo versus diâmetro interno mínimo. 

Diâmetro Externo dos Tubos [mm] Diâmetro Interno Mínimo [mm] 

40 30 

50 37 

63 47 

75 56 

90 67 

110 82 

 

Dimensionamento das Ligações às CVM – Caixa de Visita Multi-operador 

A instalação de ligações à CVM são normalmente por via subterrânea, embora possa haver 

excepções, podendo esta ser efectuada por intermédio de galerias ou similares, tendo sempre 

em consideração as suas características mínimas. Quanto à escolha da CVM, local onde se 

estabelece a ligação com as condutas de acesso ao edifício, está dependente de um 

dimensionamento apropriado, de acordo com o tipo de tubagens a instalar. A tabela seguinte 

menciona o dimensionamento das ligações à CVM, em função do tipo de edifício, neste caso o 

edifício de habitação, apresentando um determinado número de tubos com o respectivo 
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diâmetro normalizado face à tipologia do edifício de habitação e com base no número de fogos 

que este apresenta. 

Quadro 50 - Dimensionamento das ligações à CVM. 

Dimensionamento das Ligações à CVM, por Tubos 

Tipo de Edifício de Habitação N.º Tubos de diâmetro [mm] 

Moradia Unifamiliar 2 x 40 

Edifícios Residenciais   

 - 2 a 4 fogos 3 x 50 

 - 5 a 10 fogos 3 x 63 

 - 11 a 22 fogos 3 x 75 

 - 23 a 44 fogos 4 x 75 

 - Com mais de 44 fogos A definir pelo projectista (no mínimo 4 x 90) 

 

Caso o edifício se situe num local onde a distribuição de redes de telecomunicações que 

predomina é aérea, este deve possuir uma interligação, que parte da CVM até ao local onde se 

estabelece a transição da rede aérea para a rede subterrânea, por intermédio de dois tubos a 

dimensionar pelo projectista, cujo diâmetro nunca seja inferior a 40mm. 

O sistema de MATV – Fixação das Antenas 

Este tipo de Sistema deve ser instalado de preferência na cobertura dos edifícios, sendo 

constituído pelas respectivas antenas e o sistema mecânico de fixação das mesmas. Estas 

devem ser escalonadas ao longo de um mastro, devendo este ser dotado com as seguintes 

características mínimas para a fixação das antenas ao mastro, de acordo com o Manual do ITED: 

a) Altura mínima 1m e máxima de 3m. Por imperativo de uma correcta recepção do sinal, 

o sistema de fixação pode ir para além dos 3m de altura, desde que seja composto por 

lanços de torres, terminando no mastro de 3m, devidamente suportados; 

b) Diâmetro mínimo de 40mm e parede com espessura mínima de 1,5mm; 

c) Conjunto de 2 chumbadouros, espaçados de 50cm, fixados a uma empena, 

perpendicular ao plano de terra, através de um sistema de 3 pontos no mínimo, ou 

previamente chumbados no betão da parede; a instalação do mastro deve ser 

efectuada durante a construção da cobertura do edifício. 

d) O sistema de ligação á terra é da responsabilidade do instalador da rede eléctrica do 

edifício. 

Este deve ser fixado numa zona da cobertura do edifício que garanta uma abertura de 180º para 

sul, pois só assim é que se conseguirá uma captação adequada dos sinais de todos os satélites, 

com emissão para o território nacional. Caso se verifique a proximidade de obstáculos, e 

dependendo esta do ângulo de abertura a Sul onde serão instalados, as distâncias entre os 

respectivos pontos de fixação das antenas vai estar dependente dos diâmetros das antenas e 

das alturas praticadas para a sua fixação.   
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Telecomunicações em Elevadores 

Os cabos de telecomunicações a utilizar em elevadores pertencem à rede de tubagens 

colectiva. Estes são servidos por uma rede de cablagem em pares de cobre, ou por outro 

sistema que o projectista considere adequado para o mesmo fim. A sua instalação deve prever 

a chegada dos cabos em pares de cobre da categoria 6, a partir do Repartidor geral de Pares de 

Cobre (RG-PC), a um determinado local, quer seja à casa das máquinas, ou a um ATI destinado 

para os serviços comuns do edifício, e terminando numa tomada RJ45 ou noutro dispositivo 

adequado. 

Adaptação dos Edifícios Existentes à Fibra Óptica 

Projecto de alteração de Edifícios – ITED 

Segundo o Decreto-Lei n.º 59/2000, todas as infra-estruturas de telecomunicações construídas 

devem ser abrangidas com a elaboração de projecto e instalação de cablagem de fibra óptica. 

Par tal deve-se ter em consideração um conjunto de requisitos aplicáveis na elaboração de 

projecto de rede colectiva e individual de cabos de fibra óptica.  

Quadro 51 - Requisitos na elaboração de um projecto de redes colectiva e individuais de cabos de fibra 

óptica. 

Projecto de Alteração de Edifícios – ITED 

Rede Colectiva Rede Individual 

O projectista deve ter sempre presente a rede colectiva de 
tubagens existente, mais propriamente as dimensões da ATE e 
das caixas da CM-PC, CM-CC e respectivos tubos. O projectista deve ter presente a rede 

individual de tubagens existente para a 
passagem de cabos de fibra óptica. 
Caso não haja espaço na ATI para alojar 
no seu interior equipamento activo de 
cliente (ONT), como alternativa deve 
ser instalada uma tomada de fibra 
óptica na caixa de aparelhagem "F", 
com vista a ligações futuras. Outra 
alternativa a considerar passa pela 
instalação de uma tomada de fibra 
óptica numa divisão da fracção. 
Podemos optar por tomadas mistas, de 
modo a tomar partida da tubagem já 
existente. 

Todos os espaços referentes á rede colectiva de tubagens são 
considerados para alojar RG-FO. Deve dispor de espaço capaz de 
garantir a instalação do primário e do secundário, referente a 
pelo menos dois operadores. 

A escolha do espaço deve atender ao seguinte: 

 - O ATE é prioritário. Caso este esteja disposto em 2 caixas, 
dependendo do espaço, pode alojar o secundário do RG-FO 
sendo posteriormente desdobrado por cada um delas, 
assegurando assim espaço para a instalação do primário. 

 - É obrigatório o seu acesso a todos os fogos, contendo os dois 
operadores, uma vez que as tubagens colectivas, quer em PC 
quer em CC, possuem o acesso a todos os clientes. 

 - No caso de existir ATE superior e inferior, podemos dar 
prioridade ao superior. 
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Quadro 52 - Requisitos na elaboração de um projecto de redes colectiva e individuais de cabos de fibra 

óptica. 

Projecto de Alteração de Edifícios - ITED 

Rede Colectiva Rede Individual 

 - Caso não exista espaço no ATE para alojar o primário referente 
ao segundo operador, podemos prever a sua instalação nas 
caixas de CM-PC e CM-CC imediatamente adjacentes. 

A distribuição dos serviços pelas 
restantes divisões de uma fracção é 
feita através da ATI com o auxílio das 
redes de cabos em PC e /ou CC. 

 - Como opção á falta de espaço no ATE, podemos garantir o seu 
alojamento na caixa de entrada de cabos. 

  

 - Garantindo a interligação com o ATE podemos alojar a caixa 
multi-operador num espaço existente no edifício que seja 
colectivo (garagem) 

  

O dimensionamento do secundário do RG-FO é feito em função 
do número de fogos dotando cada fogo de pelo menos 2 fibras. 

  

O dimensionamento do primário é da responsabilidade dos 
operadores. 

  

O projecto deve apresentar, em peça desenhada a distribuição 
dos dispositivos referentes ao RG-FO em espaço considerado. 
Esse espaço é destinado aos primários do RG-FO 

  

O projecto das Redes de Cablagem deve ser baseado na tipologia 
estrela, ligação directa do secundário do RG-FO a cada ATI. É 
prioritária a utilização de cabos pré-conectorizados que 
possibilitem uma instalação rápida e fiável. Já os cabos 
individuais de cliente terminam em conectores do tipo SC-APC. 

  

O cabo proveniente do secundário do RG-FO deve ser terminado, 
no ATI em adaptadores ou caixa terminal adequados. 

  

Os cabos individuais de cliente poderão ser instalados de forma 
faseada, á medida que o serviço seja contratado. 

  

A rede de tubagens e cablagem instalada irá ser abrangida pelas 
infra-estruturas de telecomunicações do edifício, sendo 
partilhada por todos os operadores. 

  

 

Instalação das Alterações 

Esta tem de estar em conformidade com o projecto técnico, sendo realizada com base nas boas 

práticas de instalação e nas regras de arte, com o fim de salvaguardarmos todo o tipo de 

pormenores estéticos existentes e assim minimizando o máximo impacto visual que possa ser 

criado. A tabela seguinte retracta alguns cuidados a ter na instalação de cabos de fibra óptica 

na rede colectiva estabelecendo a sua ligação á rede pública e rede individual. 

Rede Colectiva Rede Individual 

 - Ligações à rede pública de telecomunicações 
Nos casos não exista qualquer tipo de tubagem 
de telecomunicações, podemos recorrer á 
utilização de calhas com o auxílio dos rodapés 
e aros de portas existentes e a passagem dos 
cabos junto á paredes até a um ponto que 
seja adequado para a colocação dos 
equipamentos activos no interior das 
habitações, para a toda a cablagem de FO 
com o fim que causar o mínimo impacto 
possível. 

A ligação á rede pública de telecomunicações deve ser 
realizada através de uma entrada subterrânea. Caso não 
seja viável, pode-se optar por uma entrada aérea. 

Caso não exista nem uma nem outra, ou o espaço 
disponível para a passagem dos cabos não seja suficiente, 
é obrigatório a construção de uma entrada subterrânea 
para esse efeito. 
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Rede Colectiva Rede Individual 

Uma outra alternativa, será comunicar com os operadores 
responsáveis pela rede do edifício, pedindo uma 
apreciação das redes de acesso existentes no caso de ser 
possível uma reformulação, através a utilização de cabos 
de dimensões inferiores com as mesmas características 
técnicas, de modo a garantir o espaço necessário para a 
passagem dos cabos de FO. 

 

Regras Genéricas de Instalação das Redes de Tubagem 

Neste ponto apresenta-se um conjunto de regras específicas quanto á instalação de elementos 

da rede de tubagem, comtemplando assim a instalação de condutas e o seu acesso, as redes de 

tubagem colectivas e individuais, a instalação de caixas, a instalação de caminhos de cabos, a 

instalação de armários e bastidores, a instalação de salas técnicas, o enfiamento de cabos, a 

marcação, a instalação das cabeças de rede de MATV/SMATV, a instalação de redes de cabos e 

por fim as instalações temporárias. 

Na instalação de condutas é importante ter presente o seguinte conjunto estabelecido pelo 

Manual do ITED: 

a) Devem ser respeitados os requisitos constantes do projecto e as prescrições específicas; 

b) Não é admissível a instalação, nas Redes de Tubagem, de cabos, equipamentos e outros 

dispositivos que não se destinem a assegurar os serviços previstos no âmbito das ITED; 

c) Para todos elementos metálicos das Redes de Tubagem deve ser assegurada a ligação á 

terra, por BGT; 

d) Os instaladores e outros prestadores de serviços, no âmbito das ITED, estão sujeitos ao 

dever de salvaguarda do sigilo das comunicações; 

e) Em todos os trabalhos de instalação é obrigatório o uso de Equipamento de Protecção 

Individual (EPI); 

f) As operações de dobragem dos tubos devem ser efectuadas por recurso a máquina de 

dobragem ou ferramenta adequada à secção do tubo.  

No caso das condutas de acesso, segundo o Manual do ITED, devem ser compridos os seguintes 

requisitos: 

a) Devem ser respeitados os requisitos constantes do projecto e as prescrições específicas; 

b) Nas conditas de acesso, nomeadamente na PAT, devem ser tomadas as precauções 

necessárias de modo a evitar a entrada de água e humidade. A inclinação mínima a que 

devem estar sujeitos os tubos da PAT é de 45º; 

c) Na PAT, os raios de curvatura, quer dos cabos quer dos tubos, além do cumprimento 

dos requisitos aplicáveis, devem permitir a execução de uma ansa no cabo, á saída, 

para drenagem de água; 
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d) Nas condutas de acesso subterrâneo, os tubos devem ter um ângulo de curvatura maior 

do que 90º e inferior a 120º; 

e) Todos os tubos devem estar livres de rebordos e de arestas vivas que possam danificar o 

revestimento dos cabos; 

f) Os tubos não utilizados devem ser tapados nas extremidades e protegidos de modo a 

evitar a infiltração de humidade nos edifícios. O sistema de tampão a utilizar deve 

garantir que não seja fácil a sua deterioração; 

g) Nos acessórios de fixação dos elementos da Rede de Tubagens, que constituem as 

condutas de acesso, pode-se utilizar sistemas de aperto mecânico com parafusos. 

As Redes Colectivas e Individuais de Tubagem, segundo o Manual do ITED, também devem 

obedecer o seguinte: 

a) Devem ser respeitados os requisitos e o dimensionamento constante do projecto e das 

prescrições específicas; 

b) O resultado de todas as inspecções deve constar do Relatório de Ensaios de 

Funcionalidade (REF), da responsabilidade do instalador; 

c) As condutas que atravessem as juntas de dilatação dos edifícios devem estar dotadas de 

acessórios articulados, ou elásticos adequados, para suportar as variações dimensionais 

associadas; 

d) As redes de tubagens embebidas devem ser inspeccionadas antes do enchimento dos 

troços ou cobertura com reboco: 

e) Nas instalações à vista que utilizem tubos, estes poderão ser fixos com braçadeiras com 

um espaçamento mínimo de 500mm; 

f) O raio de curvatura do tubos deve ser superior ou igual a 6 vezes o diâmetro externo 

dos tubos; 

g) Os ângulos de curvatura dos tubos devem ser sempre iguais ou superiores a 90º, ou seja, 

o ângulo de dobragem inferior a 90º; 

h) Um troço corresponde a um tubo com 12m de comprimento. Entre cada dois troços de 

tubos consecutivos deve intercalar-se uma caixa de passagem, salvo se se conseguir 

garantir a correcta instalação e passagem da cablagem, por sobredimensionamento da 

tubagem; 

i) Admite-se, para cada troço de tubo, a execução de um máximo de 2 curvas. Cada Curva 

diminuirá o comprimento do troço em 2 metros; 

j) Não é permitida a instalação com tubagem com ângulos rectos. Para contornar essa 

situação deve ser instalada uma caixa de passagem; 

k) A colocação das tubagens deve ter em conta as boas práticas de encaminhamento, de 

modo a ter em conta os obstáculos e a possibilitar acções de manutenção; 

l) Na instalação de tubos e calhas não deve existir lugar a descontinuidades nos diferentes 

troços; 



46 

 

m) O acesso aos cabos não poderá ficar limitado pelo facto de se utilizarem calhas 

pintadas; 

n) Os acessórios a utilizar, nos sistemas de calhas, nomeadamente os suportes para 

fixação dos cabos, devem ser compatíveis com o tipo de calha; 

o) Nos ângulos (esquinas exteriores e interiores) do percurso das calhas, devem ser 

utilizadas cantoneiras ou outro tipo de sistema adequado de protecção da bainha dos 

cabos; 

p) As calhas poderão ser fixadas por para fusos, com espaçamento mínimo de 500mm; 

q) Os rodapés podem ser substituídos por sistemas de calhas técnicas. Neste caso, a 

fixação das calhas deve ser a adequada ao espaço onde vai encaixar; 

Quanto à instalação de caixas, o Manual do ITED, pretende que a sua instalação satisfaça os 

seguintes requisitos: 

a) Devem ser respeitados os requisitos constantes do projecto e as prescrições específicas; 

b) As caixas instaladas à vista (salientes da parede) não devem ser de remoção fácil; 

c) Os cortes a efectuar nas caixas, para passagem de tubos ou calhas, devem ser isentos 

de rebarbas ou arestas vivas, com boquilha, bucim, ou peças de material moldado; 

d) A distância mínima entre geratrizes exteriores dos tubos, ou extremo das calhas e a 

face lateral das caixas, deve ser de 10mm; 

e) A montagem de caixas de aparelhagem, no pavimento devem estar munidas de tampa, 

sendo esta suficientemente robusta para não ser destruída pela passagem de pessoas ou 

deslocação de objectos. 

Na instalação de caminhos de cabos, o Manual do ITED, apresenta o seguinte conjunto de 

requisitos, aos quais o caminho de cabos deve satisfazer: 

a) Devem ser respeitados os requisitos constantes do projecto e as prescrições específicas; 

b) As instalações devem ser executadas de acordo com as instruções de montagem do 

fabricante e tendo em conta as cargas de trabalho declaradas; 

c) Os caminhos de cabos metálicos não devem ter descontinuidades que possam afectar a 

ligação á terra das estruturas constituintes do sistema; 

a. 1% na longitudinal (flecha entre apoio); 

b. 5% na transversal (flecha produzida da base); 

Só é permitida a utilização de acessórios que façam parte do sistema do caminho de cabos 

utilizado. 

Na instalação de Armários e dos Bastidores, requerem que a montagem dos seus elementos e 

ligações seja de acordo com as indicações presentes no projecto. 
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Na instalação de Salas Técnicas, o Manual do ITED, estabelece que a instalação dos seus 

componentes bem como dos seus equipamentos seja efectuada conforme os requisitos dispostos 

em projecto. 

O Enfiamento dos Cabos em tubos pode ser feito de duas formas: por tracção do cabo através 

de guia adequada, ou por inserção do tubo com recurso a jactos de ar comprimido, no caso dos 

cabos de fibra óptica. Por tracção do cabo podem ser utilizadas guias de plástico ou metálicas, 

desde que sejam flexíveis e correctamente dimensionadas em comprimento e resistência á 

tracção. As guias utilizadas devem dispor de extremidade boleada, cujas suas características 

reduzam o atrito. 

A Marcação dos elementos que constituem a Rede de Tubagem, no caso das caixas, devem ser 

obrigatoriamente dispor de uma marcação de possibilite a sua identificação. Estas devem ser 

identificadas, de forma indelével, com a palavra “Telecomunicações” no caso de esta 

pertencer á rede colectiva, ou com a letra “T”, caso esta faça parte da rede individual. 

As caixas pertencentes á rede colectiva de Tubagens, deve dispor de uma marcação conforme é 

possível observar na figura seguinte. 

 

Figura 8 - Identificação das caixas da coluna montante. 

Para completar a sua identificação, as caixas no seu interior, para cada entrada e saída de 

tubagem contendo cada uma a respectiva identificação, mencionando o tipo de tecnologia a 

que cada uma faz corresponder: PC (Pares de Cobre), CC (Cabos Coaxiais) e FO (Fibra Óptica). 

Caso se verifique derivações ao nível das colunas montantes, também estas devem dispor de 

uma identificação, mais propriamente nas saídas para as ATI. 

Caso existam Salas Técnicas, é da obrigação do instalador preparar e fixar, em moldura 

apropriada, o diagrama referente às Redes de Cabos e Tubagem com a identificação dos pontos 

de distribuição (PD), das caixas, colunas e saídas de distribuição. Para identificação podem-se 

utilizar-se etiquetas plásticas, ou fita com impressão, á excepção dos materiais onde a sua 

marcação é efectuada pelo fabricante. 

 Quanto á instalação das cabeças de Rede de MATV/SMATV, o Manual do ITED, recomenda que o 

ajuste das mesmas seja feito por intermédio de um medidor de nível no caso do RG-CC/MATV. 

Para a instalação de Redes de Cabos, o Manual do ITED, dispõe também de alguns requisitos 

que devem de ser satisfeitos: 
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a) Devem ser respeitados os requisitos constantes nos projectos; 

b) Os cabos devem ser instalados de forma a serem respeitadas as instruções técnicas dos 

fabricantes; 

c) As passagens de cabos nas coretes não deve afectar a vedação térmica, destinada a 

evitar a propagação de incêndios; 

d) Os cabos devem possuir uma folga de passagem no interior das caixas, de forma a mais 

facilmente poderem ser acomodados e presos; 

e) Os cabos de passagem devem estar agrupados por tecnologia, devidamente presos, não 

interferindo com as derivações de cliente da coluna montante; 

f) Deve ser garantida a continuidade das ligações de terra; 

g) Deve ser assegurada a distância correcta a canalizações metálicas e a cabos de energia 

eléctrica; 

h) As saídas não utilizadas das redes coaxiais devem ser terminadas em cargas de 

impedância característica de 75Ω.  

i) Na utilização das tubagens das colunas montante deve ser respeitada a organização e a 

separação por tecnologias; 

j) Os cabos da rede colectiva devem ser numerados e etiquetados, de forma a conhecer-

se o seu encaminhamento e o cliente a que se destina; 

k) Todos os cabos instalados numa rede individual têm obrigatoriamente que estar ligados 

a TT. 

No que diz respeito às redes de tubagens e cabos a instalar, os edifícios de habitação, devem 

obrigatoriamente satisfazer os requisitos mínimos presentes nas duas tabelas que se seguem. 

Quadro 53 - Redes de Cabos a instalar em edifícios de habitação. 

Edifícios Residenciais: Redes de Cabos - Prescrições Mínimas 

  Pares de Cobre (PC) 
Cabos Coaxiais (CC) 

Fibra Óptica (FO) 
CATV e MATV (≥ 2 fogos) 

Colectiva 

Categoria 6 TCD-C-H OS1 

UTP 4 Pares - 1 por fogo CATV - 1 por fogo 1 cabo de 2 fibras por fogo 

Garantia da Classe E MATV - 1 por fogo OF-300 

Moradia (CEMU-ATI) 

Categoria 6 TCD-C-H OS1 

UTP 4 Pares - 1 cabo CATV - 1 cabo 1 cabo de 2 fibras, OF-300 

  (instalação facultativa) (instalação facultativa) 

Individual 

Categoria 6 TCD-C-H OS1 

UTP 4 Pares - 1 cabo por TT CATV/MATV - 1 cabo por TT 1 cabo de 2 fibras para a ZAP 

Garantia da Classe E   OF-300 
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Quadro 54 - Rede de tubagens a instalar nos edifícios residenciais. 

Edifícios Residenciais: Redes de Tubagens - Prescrições Mínimas 

  Pares de Cobre Cabos Coaxiais Fibra Óptica 

Colectiva 

Coluna montante com 1 tubo de 
diâmetro de 40mm, ou 
equivalente 

Coluna montante com 1 tubo 
de diâmetro 40mm, ou 
equivalente 

Coluna montante com 1 
tubo de diâmetro 40mm, ou 
equivalente 

 - 1 caixa de coluna em todos os pisos com fogos, comum às 3 tecnologias. Dimensões internas 
mínimas: 400x400x150mm. 

 - Ligação a cada ATI através de 1 tubo de 40mm de diâmetro, ou equivalente. 

 - PAT: 2 tubos de 40mm de diâmetro, ou equivalente. 

Moradia 
 - Ligação CEMU - ATI: 2 tubos de 40mm de diâmetro, ou equivalente. 

 - PAT: 1 tubo de 40mm de diâmetro, ou equivalente. 

Individual 
 - A tubagem é partilhada por todos os tipos de cabos. 

 - Tubo de 20mm de diâmetro, ou equivalente. 

 

Segundo o Manual do ITED, os edifícios destinados à habitação, de acordo com a rede de 

tubagens, devem também respeitar o seguinte: 

a) Em qualquer situação, o dimensionamento das condutas deve ser efectuado através das 

fórmulas respectivas; 

b) Nas situações em que um único fogo se desenvolve por vários pisos só é obrigatória a 

instalação de uma caixa de coluna num dos pisos; 

c) A CEMU deve ser instalada numa zona de acesso público, excepto em situações 

consideradas especiais e incontáveis, devidamente justificadas pelo projectista. 

Zona de Acesso Privilegiado 

Os fogos habitacionais devem possuir no seu espaço um local, que seja adequado do ponto de 

vista do dono de obra e do projectista, devendo este ser dotado das três tecnologias (PC, CC e 

FO), intitulando-se de Zona de Acesso Privilegiado (ZAP). A este local chega a um ponto 

comum, por intermédio do ATI, 2 cabos referentes a cara uma das três tecnologias: 

a) Os 2 cabos PC terminam em 2 tomadas RJ45; 

b) Os 2 cabos CC terminam em 2 tomadas coaxiais, na configuração que o projectista 

considerar mais favorável; 

c) 1 cabo de 2 FO em 2 tomadas de fibra óptica; 

d) É fundamental a escolha de uma boa localização para a ZAP, privilegiando a integração 

das tomadas num mesmo edifício. 

As duas figuras que se fazem seguir, representam exemplos de tomadas ZAP, bem como da sua 

utilização. 
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Figura 9 - Exemplo de uma 

tomada ZAP. 

 

Figura 10 - Exemplo real de uma possível tomada ZAP. 

  

 

Figura 11 - Exemplo da utilização de uma tomada ZAP. 

Domótica, Videoporteiro e Sistemas de Segurança 

Segundo os artigos do número 116º ao 132º referente ao Regulamento Técnico de Segurança 

Contra Incêndio em Edifícios (RT-SCIE), este tipo de sistemas em edifícios de habitação 

multifamiliares só é obrigatório a sua instalação na 3ª e 4ª categoria de risco para edifícios com 

uma altura superior a 28m. A segurança contra incêndio em edifícios é a principal elemento 

integrante no mundo dos sistemas de segurança que se podem implementar nos edifícios e o 

mais complexo. Como tal, podemos apresentar outro tipo de sistemas de segurança como os 

sistemas contra a intrusão, controlo de acessos, videovigilância e alarmes técnicos. A 

conjugação destes sistemas de segurança inteligentes num edifício proporciona uma adequada 

segurança dos seus ocupantes e bens existentes, bem como conforto, economia e qualidade de 

vida. 

  Segurança Contra Intrusão 

Neste campo são utilizados Sistemas Automáticos de Detecção e Intrusão. No sector residencial 

é muito comum a sua utilização com o fim de assegurar a protecção das pessoas e dos seus 

bens. Estes sistemas são considerados equipamentos ou conjunto de equipamentos integrados 

entre si, com o simples objectivo de vigiar o espaço onde este de encontra instalado, e que em 

caso de uma possível intrusão, seja esta concretizada ou não, accione os meios sonoros, por 

intermédio de sirenes, meios luminosos através de flash ou meios electrónicos através de 

Comunicadores Telefónicos, estando ligados ou não a Centrais de Recepção de Alarmes. 
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  Controlos de Acessos 

Este é um aspecto com bastante peso, trata-se de um elemento integrante de qualquer tipo de 

sistema de segurança. Este sistema tem como base a abertura de portas a pessoas com 

autorização. Pode também ser interligado aos sistemas de detecção e intrusão e a sistemas de 

circuito fechado de televisão, comtemplando o funcionamento destes. 

Têm como principais vantagens a promoção da segurança, fiabilidade, flexibilidade, conforto, 

tendo também a possibilidade de poder integrar outro tipo de sistemas através de gestão 

técnica centralizada. Como funções principais os sistemas de controlo de acesso, no caso dos 

edifícios habitacionais, podem: 

a) Definir o acesso a determinadas áreas; 

b) Accionar o alarme em caso de entrada forçada em zonas que sejam condicionadas; 

c) Limitar o acesso a viaturas em determinados locais. 

  Videovigilância 

É um tipo de sistema de segurança de circuito fechado de televisão (Closed Circuit Television – 

CCTV), podendo funcionar como dispositivos de detecção de intrusão. Caracterizam-se, para 

além de sistemas de segurança, sistemas de vigilância, tendo como objectivo a vigilância 

relativa á intervenção humana. Este sistema permite a gravação e o arquivo de imagens, que 

posteriormente poderão vir a ser consultadas. Segundo o Manual do ITED, este sistema de CCTV 

pode-se dividir em quatro grupos principais: 

a) Recolha de imagem: 

a. Corresponde ás unidades que fazem a transformação do sinal óptico (imagem), 

em sinal eléctrico. É constituída pelos elementos de conservação da zona 

visualizada num sinal de vídeo; 

b. É composto por câmaras, lentes, suportes e caixas. 

b) Transmissão do sinal: 

a. Responsável pelo transporte do sinal recolhido pelo grupo anterior, até á zona 

de visualização, constituído pelos elementos de interligação dos sistemas de 

aquisição de imagem, sistemas de controlo e comandos, e monitorização de 

imagem; 

b. A transmissão do sinal pode ser realizada por cabo coaxial, pares de cobre, 

fibra óptica ou microondas. 

c) Processamento do sinal, controlo e comando e gravação de imagem: 

a. Constituído pelo conjunto de equipamentos responsáveis pelo processamento e 

visualização da imagem, proveniente do grupo de recolha e pelas unidades que 

executam comandos no sistema, e que fazem selecção e comutação de 

imagem, bem como pelo elemento responsável pela gravação. 
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d) Monitorização da imagem: 

a. Constituído pelos equipamentos de recepção do sinal de vídeo, que voltam a 

fazer a transformação do sinal eléctrico em sinal óptico, observável pelo olho 

humano e que permite a visualização das imagens. 

Alarmes técnicos 

Segundo o Manual do ITED, a gestão de equipamentos terminais, quadros eléctricos e os seus 

componentes, sejam como os sistemas de iluminação, sistemas de aquecimento, ventilação do 

ar condicionado, sistemas de detecção e controlo de inundação, sistemas de bombagem e 

sistemas de elevação e a sua integração com os sistemas de segurança atrás descritos, é outro 

aspecto extremamente importante na garantia da segurança dos edifícios e dos seus ocupantes. 

Interligação com um Edifício ITED 

O ATI pode funcionar como ponto de localização, interligação ou passagem, numa instalação de 

um sistema de segurança e de Videoporteiro para os seguintes casos: 

a) Podemos alojar uma central de alarme no interior de um ATI, desde que este possua as 

seguintes dimensões mínimas interiores 500x430x135mm e que contenham condições de 

precaução adequadas relativamente á sua identificação, fixação e segurança, assim 

como os demais acessórios – cablagem, tubagem, etc. AS ligações do ATI às centrais 

devem terminar em TT. 

b) Todos os cabos de comunicação relativos aos sistemas de segurança e domótica devem 

ser dispor da respectiva identificação de acordo com o serviço em causa, através de 

etiquetas transparentes, bandeiras de sinalização, placas ou mangas de identificação, 

identificador de cabos ou braçadeiras; 

c) Caso o edifício em construção seja possuidor de um sistema de segurança e 

videoporteiro, e que se venha a prever uma possível interligação destes sistemas com 

os sistemas de comunicações do edifício, as caixas que albergam estes sistemas devem 

ser interligados ao ATI através de pelo menos 2 tubos com um diâmetro mínimo de 

25mm e possuindo paredes de interior lisas. 
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RSEE – Regulamento de Segurança de Elevadores Eléctricos 

Quadro 55 - Relação entre as dimensões e lotação da cabina com a carga nominal máxima. 

Carga nominal 
(quilogramas) 

Número máximo 
de pessoas 

Área da cabina (metros quadrados) 

Mínima Máxima 

100 1 0,3 0,4 

180 2 0,4 0,5 

225 3 0,5 0,7 

300 4 0,7 0,9 

375 5 0,9 1,1 

450 6 1,1 1,3 

525 7 1,3 1,45 

600 8 1,45 1,6 

675 9 1,6 1,75 

750 10 1,75 1,9 

825 11 1,9 2,05 

900 12 2,05 2,2 

975 13 2,2 2,35 

1050 14 2,35 2,5 

1125 15 2,5 2,65 

1200 16 2,65 2,8 

1275 17 2,8 2,95 

1350 18 2,95 3,1 

1425 19 3,1 3,25 

1500 20 3,25 3,4 

 

 

Figura 12 - Exemplo de um elevador e de todos os seus constituintes. 
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ANEXO II – FICHAS DE AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS 

REGULAMENTARES 
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Ficha de verificação da Segurança Contra Incêndio em Edifícios – 

SCIE  

RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

A. Identificação           

Morada:   

Localidade:   Freguesia:   

Concelho:   Distrito:   

            

B. Caracterização           

Época de Construção:           

Tipologia construtiva:           

Tipo de Edifício de Habitação:         

            

 RJSCIE - Regime Jurídico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

            

C. Utilização Tipo UT I - Edifícios de Habitação      

C1. Local de Risco            

Local de risco do edifício:         

            

C2. Categoria de Risco         

N.º de pisos:   Altura da UT:       

N.º de pisos ocupados pela UT I abaixo do plano de referência:   

Categoria de risco do edifício:         

            

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios  

            

D. Localização do Edifício          

Possui infra-estruturas urbanas de combate ao incêndio:   

Se sim, quais e se serão adequados:       

  

Distância ao quartel dos bombeiros:   

Grau de prontidão:     

            

E. Implantação do Edifício         

E1. Condições exteriores e acessibilidades aos edifícios     

E1.1. Vias de acesso a edifícios e recintos     Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Largura de livre:       

Altura livre:       

Inclinação:       
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

E1.2. Faixa de rodagem        Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Possui estacionamento e manobra de veículos       

Largura da faixa:         

Comprimento da faixa:       

Inclinação da faixa:         

Distância entre o troço e a parede da fachada:       

            

E.2. Distribuição de pontos de entrada do edifício     

Existem pontos de penetração no edifício:       

Quantos?           

Existem elementos que condicionem o acesso aos 
bombeiros nos pontos de penetração ao edifício: 

    

    

Espessura das paredes que constituem os pontos 
de penetração ao edifício: 

      

      

Vãos de porta ou janelas 

(dimensão ≥ 1,2 x 0,6 m): 

        

      

Possui sinalização com indicação 
dos pontos de penetração: 

        

        

            

E3. Possuir hidratantes exteriores para abastecimento 
dos veículos de socorro dos bombeiros 

    

    

            

E4. Confrontações com edifícios vizinhos       

E4.1 Características dos edifícios       

Menor distância entre fachadas:         

Distância entre vãos sobrepostos de 

compartimentos de fogo distintos (d ≥ 1,1m): 

      

      

Possui paredes de empena:         

Possui paredes guarda-fogos:         

Prolongamento da parede guarda-fogos:       

Existem vãos em paredes exteriores sobranceiros 
a coberturas de outros edifícios ou de corpos do 
mesmo edifício a uma altura inferior a 8m 

      

      

      

      

Se sim, qual a largura da faixa:         

Possui guardas exteriores em coberturas 
acessíveis. Caso existam qual a sua altura: 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

      F. Compartimentação geral corta-fogo     Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Área da compartimentação corta-fogo por piso:       

(Edifícios habitacionais - UT I da 1.º Categoria de risco estão dispensados de uma compartimentação corta-fogo.) 

            

G. Isolamento e Protecção de Locais de Risco 

As Utilizações-tipo I - Edifícios habitacionais cujo local de risco é A está dispensado de qualquer exigência imposta pelo 
regulamento.  

            

H. Isolamento e Protecção das Vias de Evacuação 

H1. Vias de evacuação Horizontal 

H2. Vias de evacuação Vertical 

            

I. Isolamento e Protecção de Canalizações e Condutas 

Os espaços afectos a utilizações-tipo I são dispensados de qualquer tipo de exigências impostas pelo 
regulamento quanto à protecção e isolamento de ductos ou condutas. 

            

J. Protecção de Vãos Interiores 

J1. Câmaras corta-fogo 

Existem câmaras corta-fogo:         

Se sim, analisar o seguinte.         

Possuem controlo de fumo:         

J2. Interior das câmaras corta-fogo 

Existem ductos para canalizações, lixos ou 
quaisquer acessos a ductos, canalizações de gases, 
combustíveis, comburentes ou líquidos 
combustíveis, instalações eléctricas: 

      

      

      

      

Existem instalações eléctricas, cuja função é 
iluminação: 

      

      

Existem dispositivos de detecção de incêndio:       

Existem dispositivos de segurança:         

As faces exteriores das portas de acesso às câmaras 
corta-fogo dispõem de sinalização "Câmara corta-
fogo, manter a porta fechada." ou de um 
pictograma equivalente: 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

J3. Dispositivos de fecho e retenção de portas resistentes ao fogo 

As portas resistentes ao fogo integradas nos 
caminhos de evacuação, dispõem de dispositivos de 
fecho que as reconduzem, através de meios 
mecânicos, à posição de fechada: 

      

      

      

      

Possuem elementos de retenção automática:       

J4. Dispositivos de fecho das portinholas de acesso a ductos de isolamento 

Dispõem de dispositivos que as mantenham 
fechadas: 

      

      

            

K. Disposições Gerais de Evacuação. Espaços Interiores do edifício 

K1. Isolamento e Protecção das Caixas de Elevadores 

As portas de patamar de elevadores com 
funcionamento automático: (PORTAS DE MOLA) 

      

      

Caso exista elevadores prioritários para uso próprio 
dos bombeiros, estes encontram-se em átrios com 
acesso directo às câmaras corta-fogo: 

      

      

      

      

Os átrios são dotados de meios de combate a 
incêndio: 

      

      

            

K2. Vias Horizontais e Verticais de Evacuação  

Largura das vias de evacuação:         

Caso a sua largura aumente, este aumento é no 
sentido a saída: 

      

      

            

K3. Vias de Horizontais de Evacuação e Portas de Acesso 

K3.1 Características das vias horizontais de evacuação 

Comprimento da via de evacuação em caso de 
impasse (15m): 

      

      

Comprimento da via de evacuação (30m):       

Caso o edifício possua uma altura superior a 28m ou 
em pisos abaixo da cota de referência, a distância 
máxima é de 20m: 

      

 
    

  
 

  

Largura da via não deve ser inferior a 1 UP (0,9m ≤ 
UP < 1,4m) 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

Apresenta largura variável ao longo do seu percurso(Só 
no sentido da saída): 

      

      

Existem desníveis ao longo do percurso de evacuação: 
      

      

Se sim, distam mais de 1m de qualquer saída, e a 
rampa apresenta um declive máximo de 10%: 

      

      

Caso, permaneçam pessoas com mobilidade 
condicionada, as rampas devem dispor de um declive 
máximo de 6%: 

      

      

      

Existem elementos contínuos ao longo do percurso de 
evacuação: 

      

      

Estar a uma altura de 1,1m em relação ao chão:       

Estes elementos podem encurtar as vias de evacuação 
no máximo 0,05m (em vias com 1 UP) e no máximo 
0,10m (em vias de com mais de 1 UP): 

      

      

      

      

Caso existam objectos dispostos em vias de evacuação 
com uma largura superior a 1 UP, estes devem estar 
solidamente fixos á parede ou a pavimentos, desde que 
não reduzam a sua largura em mais de 10%: 

      

      

      

      

Serem dotadas de meios de controlo de fumo:       

            

K3.2. Características das Portas 

As portas de acesso às vias horizontais de evacuação 
com acesso ao exterior ou, directamente ou através de 
uma câmara corta-fogo, para as vias verticais de 
evacuação: 

      

      

  

Caso as portas de acesso seja utilizado por mais de 50 
pessoas: 

      

      

 - Dispensar meios de desbloqueamento das portas 
      

      

 - Dispor de sinalização ilustrativa de como operar 
      

      

Ao terem acesso ao exterior não devem de dispor de 
qualquer obstáculo a uma distância nunca inferior a 
3m: 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          
Cumpre/Não cumpre/não se 

aplica 

A abertura das portas de acesso total ou parcial não devem 
comprometer a circulação a circulação nas vias de evacuação, ou em 
mais de 10% da sua passagem. 

  

  

  

As portas devem ser dotadas de equipamentos e sistemas de 
abertura, e barras antipânico, sendo devidamente sinalizadas, desde 
que o seu acesso seja feito por mais de 50 pessoas. 

  

  

  

            

K4. Vias Verticais de Evacuação e Escadas de Acesso 

K4.1. Número de Vias de Evacuação 

Para edifícios com uma altura inferior a 28m devem dispor de uma a 
duas vias de evacuação. 

  

  

Para edifícios com uma altura superior a 28m devem dispor de duas 
ou mais vias de evacuação. 

  

  

Caso o edifício seja dotado de 2 ou mais vias de evacuação, desde 
que estas sirvam os mesmos pisos, podemos ter uma distância 
mínima de 10m entre os vãos de acesso a escadas ou a câmaras 
corta-fogo. 

  

  

  

K4.2. Características das vias verticais de evacuação 

Devem ser contínuas ao longo da sua altura até ao piso de 
referência. 

  

Caso isso não seja possível, o edifício deve de dispor de um percurso 
com um traçado simples com uma distância nunca superior a 10m. 

  

  

  

Não devem comunicar com as vias de evacuação de acesso a pisos 
abaixo do plano de referência. 

  

  

Dispor de meios de controlo de fumo.   

            

K4.3. Características das vias de evacuação 

Número de lanços consecutivos sem mudança de direcção no 
percurso, não superior a dois. 

  

  

Cada lanço deve dispor de 3 a 35 degraus       

As dimensões dos degraus devem ser as mesmas, excepto no degrau 
de arranque. 

  

  

Os degraus não possuem cobertor.       

Se sim, a sobreposição mínima entre cobertores é de 50mm.   

A distância mínima a percorrer nos patamares no caso 
de escadas com largura de 1 UP. 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

                Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

A distância mínima a percorrer nos patamares 
no caso de escadas com largura superior a 1 
UP. 

      

      

      

Apresentar um declive constante.       

Largura mínima dos cobertores dos degraus 
deve ser de 0,28m (escadas curvas). 

      

      

Largura máxima dos cobertores dos degraus é 
de 0,42m (escadas curvas). 

      

      

Dispor de pelo menos um corrimão contínuo.       

Altura do corrimão.       

            

K5. Câmaras corta-fogo 

Caso existam (Não são obrigatórias)       

Área mínima (A > 3m2)       

Distância mínima entre portas (d=1,2m)       

Pé-direito não inferior a 2m       

Dimensão linear mínima de 2 UP       

Sentido da abertura de portas integradas numa via de evacuação 
(sentido da saída). 

  

  

Deve abrir para o interior da câmara-corta-fogo.   

            

L. Instalações Técnicas (dependem da categoria de risco aplicada à UT I) 

Instalações de energia eléctrica (obrigatório em todas as categorias 
de risco) 

  

  

Instalações de aquecimento - aparelhagem de aquecimento (Podem 
existir em todas as categorias) 

  

  

Ventilação e acondicionamento de ar (Obrigatório em todas as 
categorias de risco) 

  

  

Ascensores (obrigatório na 2.ª á 4.ª categoria de risco)   

Ascensores prioritários para bombeiros (obrigatório na 3.ª á 4.ª 
categoria de risco) 

  

  

Evacuação de efluentes de combustão (obrigatório em todas as 
categorias) 

  

  

(Apenas nas habitações)         

M. Equipamentos e Sistemas de Segurança (dependem da categoria de risco aplicada à UT I) 

Sinalização (2.ª à 4.ª categoria de risco)   
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          
Cumpre/Não cumpre/não se 

aplica 

Iluminação de emergência (2.ª à 4.ª categoria de risco)   

Detecção, alarme e alerta (obrigatório na 3.ª à 4.ª categoria de 
risco) 

  

Controlo de fumo (obrigatório em todas as categorias de risco)   

Instalação de desenfumagem passiva (obrigatório em todas as 
categorias de risco) 

  

  

Instalação de desenfumagem activa (obrigatório em todas as 
categorias de risco) 

  

  

Sistemas de controlo de fumo (obrigatório em todas as categorias de 
risco) nas vias horizontais de evacuação 

  

  

Sistemas de controlo de fumo (obrigatório em todas as categorias de 
risco) nas vias verticais de evacuação 

  

  

Meios de primeira intervenção (obrigatório na 3.ª á 4.ª categoria de 
risco) 

  

  

Meios de segunda intervenção (obrigatório na 2.ª á 4.ª categoria de 
risco) 

  

  

Detecção automática de gás combustível (obrigatório na 2.ª à 4 
categoria de risco) (DUCTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE GÁS) 

  

  

Drenagem de águas residuais da extinção de incêndio (obrigatório em 
todas as categorias de risco) 

  

  

Posto de segurança (obrigatório na 3.ª á 4.ª categoria de risco)   

    

N. Medidas de Autoprotecção (obrigatório na 3.ª à 4.ª categoria de 
risco) 
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Ficha de verificação da Ventilação Natural em Edifícios de 

Habitação 

VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

A. Identificação 

Morada:   

Localidade:   Freguesia:   

Concelho:   Distrito:   

            

B. Caracterização 

Época de Construção:           

Tipologia construtiva:           

Tipo de Edifício de Habitação:   

N.º de pisos do edifício:   Altura do edifício:   

            

C. Ventilação Natural nas Comunicações 
Interiores em Edifícios de Habitação 
Multifamiliar 

Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

    

A ventilação processada nas comunicações interiores num edifício 
multifamiliar deve estar compatível com os sistemas de desenfumagem. 

  

  

  

            

C1. Edifícios de habitação multifamiliar com altura inferior ou igual a 9 m (4 pisos) 

A ventilação natural realiza-se caso não existam portas de separação 
entre as comunicações horizontais interiores e as escadas. 

  

  

A ventilação destes espaços pode ser conjunta caso existam aberturas de 
admissão nos extremos das comunicações horizontais e aberturas 
permanentes no topo da caixa de escadas. 

  

  

  

            

C2. Edifícios de habitação multifamiliar com altura entre 9m e 28m (entre 4 a 10 pisos) 

Deve-se prever o uso de portas de fecho automático nestes espaços. 
  

  

A ventilação a realizar nestes espaços deve ser separada.   

Nas comunicações horizontais interiores a ventilação processa-se por 
intermédio de condutas colectivas com ramais da altura do piso, em que 
uma das condutas é de admissão de ar exterior com entrada de ar situada 
ao nível da base do edifício e outras de exaustão com rejeição por 
abertura situada ao nível da cobertura. 

  

  

  

  

  

A ventilação nas comunicações horizontais também pode processar-se por 
arejamento, através de aberturas permanentes. 

  

  

Nas comunicações verticais interiores, por intermédio de escadas, a 
ventilação processa-se por arejamento, através aberturas permanentes 
praticadas em cada piso. 

  

  

  

 

 



66 

 

VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Também se pode realizar por tiragem térmica, através de 
aberturas permanentes situadas no topo e na base da caixa 
de escada. 

  

  

            

C3. Edifícios com altura entre 28 e 60 m (entre 10 a 21 pisos) 

Nestes edifícios de grande altura admite-se a de ventilação natural para os espaços seguintes de uso 
comum: 

 - Comunicações interiores sempre que são separadas por uma 
câmara corta-fogo exterior 

  

  

 - Quando as comunicações horizontais interiores conduzem para 
escadas exteriores. 

  

  

 - Quando as escadas interiores têm comunicação com comunicações 
horizontais exteriores 

  

  

            

D. Espaços para serviços 

A ventilação dos espaços destinados aos servições técnicos ou para 
serviços comuns pode ser feita através de aberturas, condutas, 
comunicação com o interior e em alguns casos especiais realizar-se 
através da comunicação com espaços adjacentes interiores, desde 
que sejam devidamente ventilados. 

  

  

  

  

  

 
        

E. Parques de Estacionamento Cobertos (caso existam) 

Nestes locais a ventilação realiza-se por intermédio de aberturas 
praticadas em fachadas de orientação diferente. 

  

  

Aceita-se a combinação de aberturas de admissão ad ar praticadas 
em paredes de fachada e aberturas de exaustão nas coberturas. 

  

  

Também os meios de ventilação destes espaços devem ser 
compatíveis com os sistemas de desenfumagem. 

  

  

Devem ser praticadas aberturas amplas na compartimentação 
interior. 

  

  

Caso exista uma câmara corta-fogo é obrigatório a existência de uma 
abertura permanente para o exterior, de modo a processar-se a 
ventilação natural deste espaço.  

  

  

  

Se não for caso disso, deve-se utilizar um sistema de ventilação 
mecânica. 
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VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F. Arrecadações 

A compartimentação interior não deve condicionar o arejamento 
das arrecadações. A ventilação natural nestes espaços pode ser 
realizada através de aberturas de admissão e saída de ar. 

  

  

  

            

G. Ventilação Natural no Interior da Habitação 

G1. Compartimentos Principais (Quartos e Salas) 

Os vãos destes compartimentos devem localizar-se nos elementos 
de fachada, tendo contacto directo com exterior. 

  

  

A área total dos vãos não deve ser inferior a 10% da área do 
compartimento em que estes se inserem. Devendo respeitar a área 
mínima de vãos iguais a 1,08 m2. 

  

  

  

Parte do vão do compartimento deve estar a uma altura nunca 
inferior a 1,80m. 

  

  

            

G2. Compartimentos de Serviço 

G2.1. Cozinha 

Devem ser dotadas com condutas de exaustão dos produtos de 
combustão provenientes dos aparelhos de gás. 

  

  

Obrigatório a existência de um vão com comunicação directa para 
o exterior. 

  

  

            

G2.2. Instalações Sanitárias 

Devem possuir vãos que permitam ter contacto directo com o 
exterior. 

  

  

A área dos vãos deve ser superior a 0,54 m2, sendo que a parte do 
vão que permite a sua abertura deve de dispor de uma área 
superior a 0,32 m2. 

  

  

  

Parte deste vão, deve estar a uma altura nunca inferior a 1,80m.   

            

G2.3. Instalações Sanitárias Interiores 

Deve dispor de uma conduta de exaustão de ar obrigatoriamente.   

Admite-se a existência de um postigo com ligação para uma manga 
vertical de ventilação. 

  

  

A área da manga vertical não deve ser inferior à regulamentada, 
sendo superior a 1,5 m2. 
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VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

A manga vertical dever dispor de duas aberturas em duas 
extremidades (ao nível da cobertura e ao nível do tecto de uma 
passagem inferior coberta situada ao nível do acesso ao edifício). 

  

  

  

Caso não se verifique a existência de uma passagem inferior, a 
manga vertical de ventilação deve obrigatoriamente possuir uma 
ligação a uma manga vertical com a mesma secção, dispondo de 
aberturas localizadas em fachadas diferentes. 
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Ficha de verificação das Acessibilidades em edifícios de habitação 

ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

A. Identificação 

Morada:   

Localidade:   Freguesia:   

Concelho:   Distrito:   

            

B. Caracterização 

Época de Construção:           

Tipologia construtiva:           

Tipo de Edifício de Habitação:         

N.º de pisos do edifício:           

            

            

C. Obrigatoriedade do uso de elevadores em edifícios 
de habitação  

  Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

    

O uso de elevadores em edifícios de habitação multifamiliar é 
obrigatório sempre que a diferença de cotas entre pisos utilizáveis 
for superior a 11,5m ou cujo número de pisos é superior a 5. 

  

  

  

Os elevadores devem servir os pisos destinados ao estacionamento 
e arrecadações em caves, de uso exclusivos para os moradores do 
edifício, caso estes existam. 

  

  

  

O percurso de acesso aos meios mecânicos de comunicação vertical 
entre o átrio de entrada/saída e as habitações localizadas no piso 
térreo deve garantir uma acessibilidade tal de maneira que não se 
necessário o recurso a meios mecânicos de comunicação vertical. 

  

  

  

  

            

D. Estacionamento reservado ao uso habitacional (lugares reservados a veículos de pessoas com 
mobilidade condicionada), caso exista. 

D1. Deve-se garantir um dos seguintes casos: 

Dispor de um lugar em espaços de estacionamento, para uma 
lotação inferior a 50 lugares. 

  

  

Dispor de dois lugares em espaços de estacionamento, para uma 
lotação entre os 51 e 200 lugares. 

  

  

Dispor de um lugar por cada 100 lugares sem espaços de 
estacionamento com uma lotação superior a 100 lugares. 

  

  

(Podemos dispensar os lugares reservados a veículos de pessoas com mobilidade condicionada em espaços 
de estacionamento, desde que o número não exceda os 13 lugares). 

Devem ser dispostos em espaços comuns ao edifício.   
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Patamares de acesso aos fogos habitacionais deve ser dotado 
de uma zona de manobra que consiga inscrever um ângulo de 
180º.  

  

  

            

F. Escadas 

F1. Lanços, Patins e Patamares 

Possuir uma largura nunca inferior a 1,2m.       

            

F2. Patamares superiores e inferiores 

Possuir uma profundidade superior a 1,2m.       

            

F3. Patins intermédios (caso existam) 

Deve garantir uma profundidade nunca inferior a 0,7m, 
no caso do desnível entre o pavimento do 
imediatamente anterior ao primeiro degrau, seja 
superior a 2,4m. 

      

      

      

      

            

F4. Degraus das escadas 

Profundidade do cobertor (c ≥ 0,28m)       

Altura do espelho (h ≤ 0,18m)       

Ao longo do lanço de escadas tanto o cobertor e o espelho devem ser 
constantes na sua dimensão 

  

  

Raio de curvatura da aresta do focinho deve rondar os 0,005 e 
0,01m. 

  

Devem possuir faixas antiderrapantes e de sinalização 
visual, cuja largura não deve ser inferior a 0,04m, 
devendo ser encastradas junto ao focinho dos degraus. 

      

      

      

      

Em escadas, cujos trolos são curvos, devem se possuir 
uma largura nunca inferior a 2/3 da largura das escadas. 

      

      

      

Entre o espelho e o cobertor não devem existir elementos de 
salientes. 

  

  

Os elementos que constituem as escadas não devem de possuir 
arestas vivas ou extremidades projectadas perigosas. 

  

  

Os degraus de arranque podem dispor de dimensões diferentes dos 
restantes. 

  

  

(Neste caso os degraus são todos iguais.)       
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

F5. Corrimãos das escadas   Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Devem ser dispostos a uma altura de 0,85m e 
0,90m, medida entre o focinho dos degraus e o 
bordo superior do elemento prensível. 

      

      

      

Os corrimãos devem garantir o seu prolongamento, 
em pelo menos 0,30m, para lá do último degrau do 
lanço.  

      

      

      

Os corrimãos devem garantir o seu prolongamento 
para além do primeiro degrau do lanço, na base 
das escadas, numa extensão igual à dimensão do 
cobertor mantendo a mesma inclinação. 

      

      

      

      

      

Devem ser contínuos ao longo dos vários lanços das escadas.   

Sempre que as escadas possuam desníveis superiores a 0,40m, 
estas devem ser dotadas de corrimãos em ambos os lados. 

  

  

            

G. Rampas 

Dispor de uma inclinação não superior a 6% para 
um desnível de 0,6m e um comprimento de 10m. 

      

      

      

Uma inclinação não superior a 8%, para um 
desnível não superior a 0,4m e um comprimento 
não superior a 5m. 

      

      

      

            

G1. Rampas em curva (caso existam) 

O raio de curvatura não deve ser inferior a 3m 
(medido pelo perímetro interno da rampa) 

      

      

A sua inclinação não deve exceder os 8%.       

            

G2. Largura da rampa 

Não deve ser inferior a 1,2m, excepto se o seu 
comprimento não exceder os 5m e a sua largura 
0,9m. 

      

      

      

(comprimento de 2,20 m)         

G3. Plataformas horizontais de descanso 

Devem existir plataformas de descanso tanto na base como no topo 
de cada lanço, no caso de o seu comprimento ser superior ao 
recomendado de acordo com a sua inclinação. 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Devem existir em locais de direcção, com um ângulo 
nunca inferior a 90º. 

      

      

Possuir uma largura nunca inferior á da rampa e um 
comprimento nunca inferior a 1,5m. 

      

      

            

G4. Corrimãos nas rampas 

Devem existir em ambos os lados, excepto nos casos 
onde o desnível não é superior a 0,20m. 

      

      

Casos em que o desnível da rampa está 
compreendido entre os 0,20m e os 0,40m, para uma 
inclinação nunca inferior a 6%, podemos ter um 
corrimão. 

      

      

      

Devem-se prolongar pelo menos 0,30m ao nível da 
base e no topo. 

      

      

Serem contínuos ao longo dos patamares de descanso e lanços.   

Serem paralelos ao piso da rampa.   

Para inclinações não superiores a 6%, os corrimãos 
devem estar dispostos a uma altura de 0,85m e 
0,90m. 

      

      

__________     

Para inclinações superiores a 6%, devemos ter duplo 
corrimão, em que um deles se encontra a uma 
altura de 0,70m e 0,75m e o outro a uma altura da 
0,90 e 0,95m 

      

      

      

      

            

G5. Revestimentos de piso  

Devem possuir faixas com diferenciação de textura e cor 
contrastante em relação ao pavimento, tanto no início como no fim. 

  

  

(Não possui faixas, mas a textura do piso apresenta alguma rugosidade.) 

H. Acessibilidades a Átrios, Portas de entrada/saída principal, Patamares, Galerias e Corredores 

H1. Do lado exterior às portas dos edifícios 

Deve ser possível inscrever uma zona de manobra com uma rotação 
de 360º. 

  

  

            

H2. Átrios interiores 

Deve ser possível inscrever uma zona de manobra com uma rotação 
de 360º. 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

H3. Portas de entrada/saída principal 

Ter uma largura útil não inferior a 0,87m, sendo 
medida entre a face da folha da porta, quando 
aberta e o batente ou guarnição do lado oposto. 

      

      

      

      

(Caso a porta seja pivotante ou de batente, deve ser considerada para efeitos de medição, a sua abertura 
com um ângulo de 90º). 

            

H4. Patamares, Galerias e Corredores 

Devem ter uma largura nunca inferior a 1,2m.       

Podemos ter troços com larguras nunca inferiores a 0,90m, desde 
que o seu comprimento seja inferior a 1,5m e que não permita o 
acesso para portas laterais de acesso a espaços acessíveis 

  

  

  

Para patamares com uma largura inferior a 1,5m, devem estar 
dispostos em zonas de manobra que permitam inscrever uma 
rotação de 360º ou uma zona de mudança de direcção de 180º em 
T, sem que estes dêem acesso a corredores com uma extensão de 
10m. 

  

  

  

  

Caso existam corrimãos, deverão estar dispostos a 
uma altura de 0,90m e serem curvados quando forem 
interrompidos. 

      

      

      

            

I. Acessibilidade aos Elevadores (caso estes existam) 

I1. Patamares junto às portas dos Elevadores 

As suas dimensões devem possibilitar uma zona de manobra com 
uma rotação de 360º. 

  

  

Não deve possuir uma inclinação superior a 2%.   

Estar desobstruídos de qualquer tipo de obstáculos e degraus, que 
impossibilitem a passagem de uma pessoa de cadeira de rodas. 

  

  

            

I2. Características das cabinas 

Dimensões interiores da cabina (1,1m de largura x 
1,4m de profundidade) 

        

        

      

A precisão de paragem ao nível dos patamares não 
deve ser superior a 0,02m 

      

      

O espaço entre os patamares e o piso da cabina não 
deve exceder os 0,035m. 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve existir pelo menos uma barra de apoio no 
interior da cabina dispostos a uma altura 
compreendida entre 0,875m e 0,925m, a uma 
distância da parede entre 0,035m e 0,05m. 

      

      

      

      

            

I3. Decorações interiores 

Podem existir painéis, desde que estes não tenham 
uma espessura superior a 0,015m. 

      

      

(Ilustrações informativas)         

I4. Portas 

No caso dos elevadores mais recentes, estas devem ser de correr e 
serem automáticas 

  

  

Largura útil não deve ser inferior a 0,80m.       

(medida entre a face da folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto) 

Deve existir uma cortina de luz standard (com feixe plano) que 
imobilize as portas e o andamento da cabina. 

  

  

            

I5. Dispositivos de Comando 

Devem ser instalados a uma altura entre 0,9m e 
1,2m, em patamares e a uma altura entre 0,9m e 
1,30m no interior de cabina. 

      

      

      

Terem sinais que iluminem o comando registado.   

Possuir um botão de alarme e outro de paragem de emergência 
dispostos no interior da cabina. 
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Ficha de verificação das redes de águas e esgotos 

REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

A. Identificação 

Morada:   

Localidade:   Freguesia:   

Concelho:   Distrito:   

            

B. Caracterização 

Época de Construção:           

Tipologia construtiva:           

Tipo de Edifício de Habitação:         

            

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

            

C. Sistemas de Distribuição Predial de Água   Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Os sistemas prediais devem ser obrigatoriamente independentes 
que qualquer tipo de sistema de abastecimento de água 
proveniente de poços e furos 

  

  

  

As tubagens permitem a circulação de água 
quente e fria devem ser dispostas 
paralelamente, em que a tubagem relativa á 
água quente é colocada 5cm acima da 
tubagem de água fria, devendo este 
espaçamento ser obrigatoriamente 
cumprido. 

      

      

      

      

      

      

Segundo o regulamento, este tipo de tubagens interiores podem 
ser instalados em galerias, caleiras, tectos falsos, embainhadas 
ou embutidas. 

  

  

  

Caso as tubagens sejam não embutidas, deve-se garantir que 
estas são fixadas por braçadeiras espaçadas, de acordo com as 
características do material. 

  

  

As tubagens exteriores relativas à rede predial de água fria 
devem ser enterradas em valas, colocadas em paredes ou 
instaladas em caleiras. Estas devem ser protegidas contra as 
acções mecânicas e isoladas termicamente, se necessário. 

  

  

  

  

Estas não devem atravessar elementos de fundação, estarem 
embutidas em elementos estruturais, em pavimentos, excepto se 
estas forem flexíveis, em locais de difícil acesso e em espaços 
destinados a chaminés e sistemas de ventilação. 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

As tubagens relativas à rede predial de água quente devem garantir 
a aplicação de um isolamento que não seja corrosivo, 
incombustível, imputrescível e que seja resistente á humidade. 

  

  

  

            

C1.Elementos da rede predial de água 

C1.1. Torneiras e Fluxómetros 

As torneiras e os fluxómetros são dispositivos de utilização 
colocados à saída dos ramais. 

  

  

            

C1.2. Válvulas           

C1.2.1. Válvulas de Seccionamento 

À entrada dos ramais de introdução individual.   

Á entrada dos ramais de distribuição das instalações sanitárias e das 
cozinhas e a montante dos autoclismos. 

  

  

À entrada de fluxómetros.   

À entrada de equipamento de lavagem de roupa e de louça.   

À entrada do equipamento de produção de água quente.   

À entrada de purgadores de água e ainda imediatamente a 
montante e jusante de contadores. 

  

  

            

C1.2.2. Válvulas de retenção 

A montante de aparelhos produtores-acumuladores (caldeiras) de 
água quente. 

  

  

No início de qualquer rede não destinada a fins alimentares e 
sanitários. 

  

  

            

C1.2.3. Válvulas de segurança 

Na alimentação de aparelhos produtores-acumuladores de água 
quente. 

  

            

C1.2.4. Válvulas redutores de pressão 

Nos ramais de introdução.   

            

C1.2.5. Materiais das válvulas. 

Latão, bronze, aço, PVC etc..       
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\REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

C1.3. Contadores 

Cada consumidor deve dispor de um contador.   

Estes devem ser colocados isoladamente, ou em conjunto, em 
forma de bateria de contadores. 

  

  

A bateria de contadores pode ser estabelecida um circuito fechado 
no qual têm origem os ramais de introdução individuais. 

  

  

            

C1.3.1. Localização 

Nos edifícios confinantes com a via ou espaços públicos, estes 
devem ser dispostos no interior do edifício, em zona de entrada ou 
em zona comum, no caso de se tratar de um ou vários 
consumidores. 

  

  

  

Em edifícios com logradouros privados, os contadores poderão ser 
dispostos no logradouro junto á zona de entrada contígua com a via 
pública, no caso de um só consumidor, ou no interior do edifício em 
zonas comuns ou no logradouro junto à entrada contígua com a via 
pública, no caso de vários consumidores. 

  

  

  

  

            

C1.4. Filtros 

Estar dispostos no limite do lote, no caso de edifícios colectivos e a 
montante de cada bateria de contador, no caso de serem 
individuais. 

  

  

            

C2. Aspectos requeridos pela EPAL 

Deve-se prever uma distância de 0,45m entre 
as diferentes filas de contadores. 

      

      

No caso de as baterias estarem agrupadas 
numa mesma dependência do imóvel, deve 
ser garantido um afastamento mínimo entre 
as paredes laterais e a baterias de 0,50m. 

      

      

      

      

Também deve ser garantido um afastamento 
mínimo de 0,20m entre as paredes do espaço 
reservado para acomodação das baterias e as 
baterias. 

      

      

      

      

Neste espaço deve ser previsto a existência de uma caleira no 
pavimento dispondo de um ralo com ligação ao sistema de 
drenagem de águas de lavagem. 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Obrigatório ter acesso à compartimentação das baterias de 
contadores. 

  

  

            

D. Sistemas de Drenagem Predial de Águas Residuais 

A montante das câmaras de ramal de ligação deve ser garantida a 
separação dos sistemas de drenagem de águas residuais domésticas 
e de águas pluviais. 

  

  

  

As tubagens instaladas á vistas ou que possam ser visitáveis devem 
de dispor de identificação relativa ao tipo de águas que 
transportam. 

  

  

            

D1. Ventilação dos sistemas de drenagem predial de águas residuais 

A ventilação primária dos sistemas de drenagem de águas residuais 
domésticas deve ser obrigatória, através do prolongamento dos 
tubos de queda até à abertura para a atmosfera. 

  

  

  

A ventilação primária dos sistemas de drenagem de águas residuais 
domésticas também pode ser feita por intermédio da instalação de 
colunas de ventilação nos extremos a montante do colector 
predial. 

  

  

  

Se necessário também pode ser requerido um sistema de 
ventilação secundária, sendo parcial ou total, através de colunas 
ou ramais e colunas de ventilação.  

  

  

  

Estes sistemas de ventilação devem ser independentes de qualquer 
tipo de sistemas de ventilação que o edifício disponha. 

  

  

            

D2. Sistemas de drenagem de águas residuais domésticas 

Devem ser recolhidas acima ou ao mesmo nível do arruamento 
onde se situa o colector público, sendo escoadas por acção da 
gravidade. 

  

  

As águas residuais recolhidas abaixo do nível do arruamento, no 
caso das caves, estando localizadas acima do nível do colector 
público, devem obrigatoriamente serem elevadas para um nível 
igual ou superior ao do arruamento. 

  

  

  

  

O mesmo pode ser dispensado caso existam soluções técnicas que 
assegurem o não alagamento das caves, como um conjunto de 
electrobombas submersíveis, colocadas no último piso da cave, 
assegurando que o escoamento das águas residuais seja feito por 
gravidade para o colector público. 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
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Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D3. Sistemas de drenagem de águas pluviais 

A ligação destes sistemas à rede pública deve ser feito através de 
valetas de arruamento ou directamente para o arruamento. 

  

  

Caso a drenagem das águas pluviais ser feita a um nível inferior ao 
do arruamento, deve-se garantir que estas são drenadas como as 
águas residuais domésticas. 

  

  

  

            

D4. Elementos da rede predial de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais. 

D4.1. Ramais de descarga das águas residuais e pluviais     

Estes podem ser embutidos, colocados à vista ou visitáveis em 
tectos falsos e galerias, ou enterrados. 

  

  

A sua disposição não pode interferir com os elementos estruturais 
dos edifícios. 

  

  

            

D4.2. Ramais de Ventilação 

Estes podem ser embutidos, colocados à vista ou visitáveis em 
tectos falsos e galerias, ou enterrados. 

  

  

A sua disposição não pode interferir com os elementos estruturais 
dos edifícios. 

  

  

            

D4.3. Algerozes e Caleiras 

Estão dispostos nas coberturas dos edifícios.   

            

D4.4. Tubos de queda 

D4.4.1. Tubos de queda de residuais domésticas 

Devem ser dispostos em galerias verticais facilmente acessíveis.   

            

D.4.4.2. Tubos de queda de águas pluviais 

Devem estar à vista na face exterior dos edifícios ou em galerias 
verticais acessíveis. 

  

  

            

D.4.4.3. Bocas de Limpeza 

Esta é obrigatória em tubos de queda de águas residuais 
domésticas, sempre que se verifique mudanças de direcção, 
próximo de curvas de concordância. 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Na vizinhança mais alta de inserção de ramais de descarga no 
tubo de queda. 

  

  

Devem existir no mínimo de 3 em 3 pisos, junto à inserção dos 
ramais de descarga respectivos, sendo aconselhável a sua 
existência em todos os pisos. 

  

  

  

Na parte inferior, junto às curvas de concordância com o 
colector predial, quando não for possível a instalação de uma 
câmara de inspecção. 

  

  

  

Devem e dispor um diâmetro mínimo igual ao do respectivo tubo 
de queda e a sua abertura deve estar próxima deste quanto 
possível 

  

  

Devem ser instaladas em locais de fácil acesso e de fácil 
utilização. 

  

            

D4.4.4. Descarga dos tubos de queda das águas residuais e pluviais 

Os tubos de que das águas residuais domésticas devem ligar aos 
colectores prediais após a instalação das curvas de concordância 
e a inserção naqueles deve ser efectuada por meio de forquilhas 
ou câmaras de inspecção, no caso de se tratar de colectores 
facilmente acessíveis ou enterrados. 

  

  

  

  

Os tubos de queda relativos a águas pluviais descarregam em 
colectores prediais através de forquilhas ou câmaras de 
inspecção com curvas de concordância entre troços verticais e 
de fraca pendente. 

  

  

  

Também podem descarregar em valetas de arruamentos, 
directamente ou através de caleiras ou tubos directamente 
protegidos contra sobrecargas previsíveis. 

  

  

  

            

D4.5. Colunas de Ventilação 

Devem estar instaladas em galerias verticais facilmente 
acessíveis. 

  

            

D4.6. Colectores Prediais 

Estando instalados á vista ou em locais facilmente visitáveis, as 
câmaras de inspecção devem ser substituídas por curvas de 
transição, reduções, forquilhas e por bocas de limpeza 
localizadas em pontos apropriados e em número suficiente, 
garantindo uma manutenção adequada. 
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REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

As câmaras e as bocas de limpeza não devem distar mais de 15m 

entre si. 

  

  

            

D4.7. Câmara de ramal de ligação 

É obrigatória a sua existência na extremidade de jusante de 

sistemas prediais, estabelecendo a ligação destes aos respectivos 

ramais de ligação, dispostos em logradouros quando existam, junto 

á via pública e em zonas de fácil acesso. 

  

  

  

  

Caso não seja possível a sua instalação no exterior das edificações, 

devido a implicações com outras infra-estruturas, devem ser 

instaladas dentro das edificações, em zonas de fácil acesso e em 

zonas comuns aos edifícios de vários fogos. 

  

  

  

  

            

D4.8. Acessórios da rede predial de drenagem de águas residuais 

D4.8.1. Sifões 

Estes são incorporados nos aparelhos sanitários ou inseridos nos 

ramais de descarga. 

  

  

Todos os aparelhos sanitários devem ser dotados de sifões, 

individualmente ou colectivamente. 

  

  

Os ralos de recolha das águas pluviais ligados a sistemas unitários 

ou parcialmente unitários estabelecidos em locais de permanência 

de pessoas ou nas suas imediações, devem ser dotados de sifões. 

  

  

  

A sua instalação deve garantir com facilidade as operações de 

limpeza e manutenção. 

  

  

Caso não se verifique a sua instalação nos aparelhos sanitários, 

estes devem ser instalados a uma distância nunca inferior a 3m. 

  

  

            

D4.8.2. Ralos 

São obrigatórios nos locais de recolha de águas pluviais e de 

lavagem de pavimentos e em aparelhos sanitários, com excepção 

das bacias de retrete. 

  

  

  

Os ralos dos lava-louças devem ser equipados com cestos retentores 

de sólidos. 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Dimensões das Caixas dos Contadores 

DN 15 (0,50m de comprimento x 0,35m de largura x 

0,40m de altura) 

      

      

DN 20 (0,60m de comprimento x 0,35m de largura x 

0,40m de altura) 

      

      

DN 25 (0,70m de comprimento x 0,35m de largura x 

0,40m de altura) 

      

      

DN 30 (0,80m de comprimento x 0,35m de largura x 

0,40m de altura) 

      

      

DN 40 (0,80m de comprimento x 0,35m de largura x 

0,40m de altura) 

      

      

            

F. Disposição dos Equipamentos e dos Dispositivos 

Esquentador deve estar a uma altura entre 1,10m e 

1,40m. 

      

      

Máquina de lavar louça e roupa deve estar a uma 

altura entre 0,50m e 0,60m. 

      

      

Lava-louça deve estar a uma altura de 0,50m a 

0,60m. 

      

      

O autoclismo deve estar a uma altura entre 0,70m 

e 0,80m. 
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Fichas de verificação das redes de gás em edifícios de habitação 

REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

A. Identificação 

Morada:   

Localidade:   Freguesia:   

Concelho:   Distrito:   

            

B. Caracterização 

Época de Construção:           

Tipologia construtiva:           

Tipo de Edifício de Habitação:         

Utilizador de que tipo de gás:   Altura do edifício:   

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Segundo o regulamento, as tubagens relativas às redes de gás podem 

ser instaladas, através de troços contínuos verticais e horizontais, à 

vista, embebidas, em canaletes ou em colunas montante. 

  

  

  

As tubagens da rede de gás estão proibidas de atravessar ou serem 

instaladas em: 

  

  

 - Locais que contenham reservatórios de combustíveis.   

 - Condutas e locais de recepção ou armazenagem de lixos.   

 - Condutas diversas, nomeadamente de electricidade, água, telefone 

e correio. 

  

  

 - Caixas de elevadores e monta-cargas.   

 - Casas das máquinas e elevadores ou monta-cargas.   

 - Cabinas de transformadores ou de quadros eléctricos.   

 - Espaços vazios em paredes duplas, salvo se no atravessamento a 

tubagem for protegida por uma manga, cujos extremos excedam a 

espessura da parede, sendo o espaço anelar entre a tubagem e a 

manga convenientemente ventilado, de modo que eventuais fugas 

sejam reduzidas até aos extremos da manga. 

  

  

  

  

  

 - Parques de estacionamento cobertos.   

 - Outros locais alvos de risco de incêndio.   

Segundo os exemplos apresentados, só é possível a instalação da rede 

de tubagens de gás, caso estas sejam revestidas por uma manga 

metálica contínua, estanque, cujas extremidades se encontrarem em 

espaços ventilados. 

  

  

  

  

O mesmo se aplica à rede de tubagens que atravessa os alvéolos 

técnicos de gás. 
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REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

A instalação da rede de tubagem de gás entre os tectos e os tectos 

falsos só é permitida, desde que disponha de pelo menos de 50% da 

sua superficie aberta. 

  

  

  

Caso esta interage com outro tipo de tubagens, deve-se garantir um 

afastamento mínimo de 3 cm em percursos paralelos e 2cm em 

cruzamentos. 

  

  

  

            

D. Tipo de instalação da rede de tubagem de gás 

D1. Tubagens á vista 

D1.1. Traçado da tubagem 

Os troços horizontais devem ficar a 0,20 m de tectos ou de elementos 

estruturais. 

  

  

Os troços verticais devem ficar na prumada das válvulas de corte dos 

cortes aparelhos que alimentam. 

  

  

            

D1.2. Passagem por pavimento interior 

Ser protegidas por uma manga resistente à corrosão, ser complanar 

com a extremidade inferior dos tectos, ultrapassar pavimentos, em 

pelo menos 0,05 m, ser preenchida com uma matéria higroscópica no 

espaço anelar entre a tubagem e a protecção. 

  

  

  

  

            

D1.3. Contacto com outro tipo de tubagens 

Só é permitido o contacto se for garantido o seu afastamento mínimo 

(0,03 m em percursos paralelos e 0,02 m em cruzamentos). 

  

  

            

D1.4. Tubagens e contacto com condutas de evacuação 

Só é permitida caso seja cumprida as distâncias mínimas.     

            

D2. Tubagens em canaletes 

A disposição da rede de tubagens de gás em canaletes é possível se 

estes forem ventilados e serem constituídos por materiais não 

combustíveis com uma classe M0 e, no caso de serem alojadas em 

canaletes no interior das habitações deve possuir uma classe M1. 

  

  

  

  

Devem ser inspeccionáveis, através de tampas com a mesma classe 

de material e serem fixadas mecanicamente. 
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REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Elementos constituintes 

E1. Caixas de Abrigo (ou visita) 

Serem instaladas no exterior do edifício junto á entrada do 

mesmo local com um grau de acessibilidade1. 

  

  

As caixas devem ser encastradas ou fixas, na parede, maciço 

ou muro. 
  

O topo da caixa deve ser protegido por um lintel construído 

na parede ou muro de encastramento. 

  

  

Distância entre o fundo da caixa e o pavimento não deve ser 

inferior a 0,40m nem superior a 1,40m. 

  

  

A caixa deve ser fechada e embutida na parede do edifício e 

ter acesso pelo exterior, excepto em casos de conversão ou 

reconversão. 

  

  

  

Caso estejam alojadas em armários de contadores eléctricos, 

as caixas deverão respeitar as alturas definidas relacionadas 

com o pavimento. 

  

  

  

No interior da caixa deve existir um dispositivo de corte geral 

do gás do edifício. 

  

  

Na tampa da caixa deve ser marcada com a palavra "Gás" em 

caracteres indeléveis e com uma indicação simbólica de 

"Proibido fumar ou foguear". 

  

  

  

Caso as caixas sejam agrupadas num mesmo local, cada uma 

deve dispor da respectiva identificação com a informação 

quanto ao número de entrada ou do fogo que o conjunto 

válvula de corte, redutor e contador que alimenta. 

  

  

  

  

            

E1.1. Dimensões das caixas de abrigo ou visita para Edifícios Multifamiliares 

Profundidade externa e interna, 232mm e 216mm 

respectivamente. 
  

Altura externa e interna, 517mm e 497mm respectivamente.   

Largura externa e interna, 535mm e 504mm 

respectivamente. 
  

            

E2. Dispositivo de corte geral - Válvula de corte geral do edifício 

Os dispositivos devem ser do tipo de corte rápido com 

encravamento, sendo que uma vez accionado só poderá ser 

rearmado pela entidade exploradora ou concessionária). 
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REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve ser instalado em local com acessibilidade de grau 1, numa 

caixa de visita fechada na entrada do edifício, ou na sua 

proximidade. 

  

  

O dispositivo de corte pode ser substituído por uma válvula de 

ramal em instalações de gás existentes, e alimentada sem baixa 

pressão. 

  

  

Pode também ser substituído por um redutor de segurança, do 

tipo de rearmamento manual por um quarto de volta, existente 

imediatamente a montante do contador, no caso dos edifícios 

unifamiliares. 

  

  

  

  

Numa instalação com várias colunas a montante alimentadas pelo 

mesmo ramal do edifício, deve ser equipada em cada uma delas 

um dispositivo de corte de um quarto de volta, no caso dos 

edifícios colectivos. 

  

  

  

  

Mesmo não sendo obrigatório, poderá existir um redutor de 

serviço do edifício no interior da caixa de visita. 

  

  

Os redutores de pressão podem ser instalados no interior do 

edifício, no exterior da fracção individual a jusante do contador, 

ou no exterior do edifício num "alvéolo redutor". 

  

  

  

            

E2.1. Tipos de dispositivos de corte de gás a instalar numa rede de gás em edifícios 

E2.1.1. Dispositivos de corte do tipo (um quarto de volta) 

Ser instalados no início de cada derivação, a montante de cada 

contador de gás. 

  

  

Ser instalado no ponto de entrada da tubagem em cada fogo, caso 

o contador esteja a mais de 20 m da entrada de cada fogo. 

  

  

            

E2.1.2. Redutores de segurança (em substituição dos dispositivos de corte) 

Poderão estar localizados no mesmo piso ou entre os pisos 

superior e inferior. 

  

  

Devem estar localizados a uma distância nunca superior a 20 m do 

respectivo fogo. 

  

  

Deve dispor de rearmamento manual do tipo de um quarto de 

volta. 
  

No caso dos redutores de segurança (tipo de rearmamento 

automático) deve ser um dispositivo de um quarto de volta. 
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REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          
Cumpre/Não cumpre/Não se 

aplica 

E2.1.3. Dispositivos de corte em derivações de piso 

Devem estar dispostos em caixas de visita ou em canaletes, excepto em 
instalações com tubagens à vista. 

  

  

            

E2.1.4. Dispositivos de corte agrupados 

Deve possuir meios indeléveis que identifiquem o consumidor.   

            

E3. Dispositivos de Regulação de Pressão 

E3.1. Reguladores ou reguladores de pressão (individuais de fogo)   

Devem ser reguladores de segurança e instalados a montante do contador 
de gás ou dos aparelhos. 

  

  

Em instalações de gás alimentadas em baixa pressão não são necessários. 
  

  

Devem dispor de um dispositivo de corte a 
montante. 

    

Caso exista um sistema de segurança contra pressões internas é 
obrigatório a existência de uma tubagem colectora, que em caso de fuga 
de gás, faça a sua circulação até um lugar seguro.  

  

  

  

            

E3.2. Tubagem colectora (caso exista) 

Devem dispor da extremidade livre orientada para baixo e colocada no 
exterior do edifício a uma distância superior a 2 m, de modo que, a 
extremidade fique longe de entrar em contacto com qualquer tipo de gás. 

  

  

  

  

Esta distância pode ser reduzida para 0,5m nos casos de conversão ou 
reconversão. 

  

  

A tubagem deve ser de metal e dispor de protecção na extremidade livre 
contra a entrada de insectos. 

  

  

            

F. Colunas Montante 

Em edifícios multifamiliares as colunas montante devem ser geralmente 
instaladas nas zonas comuns do edifício, permitindo o abastecimento às 
várias fracções existentes em cada piso. 

  

  

  

            

            

            

 

 



88 

 

REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F1. Colunas montante em edifícios com uma altura inferior a 28m 

F1.1. Coluna montante interior 

Não devem passar pelo interior dos fogos de habitação.   

A sua instalação deve ser feita em espaços interiores de uso 
comum, por intermédio de canaletes reservados às tubagens de 
gás ou embebidas nas paredes. 

  

  

  

Devem ser armazenadas em caixas de visita com acessibilidade de 
grau 3 - juntas mecânicas e tubagens embebidas. 

  

  

Podemos optar pelo uso de galerias técnicas para proceder à 
instalação de colunas montante e contadores de gás. 

  

  

Estas galerias devem ser livremente ventiladas e serem protegidas 
tanto na extremidade superior como na inferior contra a entrada 
de matérias estranha. 

  

  

  

Serem construídas com materiais incombustíveis e dispor de uma 
porta corta-fogo de classe E 60 C. 

  

  

            

F1.2. Coluna montante exterior 

As colunas montante exterior podem ser instaladas á vista, desde 
que sejam protegidas em toda a sua extensão por uma bainha de 
aço até 2,5m da altura do solo. 

  

  

  

Estas colunas devem ficar fora do alcance de qualquer janela ou 
abertura, pelo menos a 1m, podendo esta distância ser reduzida, 
caso esta esteja inserida num canalete ou bainha metálica. 

  

  

  

O canalete deve dispor de uma secção nunca inferior a 100 cm2.   

Deve ser ventilado e dispor de uma rede corta-chamas na abertura 
inferior. 

  

  

A abertura superior do canalete deve ser protegida contra a acção 
dos agentes atmosféricos e contra a entrada de aves e insectos. 

  

  

Nas saídas dos canaletes para efectuar as derivações entre pisos, 
estes devem ser vedados. 

  

  

Devem existir dispositivos de corte relativos às derivações, sendo 
estes instalados a seguir á tubagem de cada fogo de habitação. 
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REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F2. Colunas montante em edifícios com uma altura superior a 28m 

A instalação da coluna montante pode ser no interior.   

Os contadores devem estar instalados o mais próximo possível da 
coluna montante no interior da compartimentação reservada, 
desde que estes comuniquem com os canaletes das galerias 
técnicas. 

  

  

  

As portas de acesso à compartimentação onde estão instalados os 
contadores e os canaletes devem ser portas corta-fogo com classe 
de resistência E 60 C. 

  

  

  

Esta porta deve ser automática. No seu interior deve existir um 
murete com uma altura igual ou superior a 0,20m. 

  

  

Os canaletes das colunas montantes requerem ventilação, 
dispondo de uma abertura inferior localizada a uma altura de 2m 
acima do nível do arruamento e ao mesmo tempo ser protegida por 
uma rede corta chamas. 

  

  

  

  

Está proibida a utilização de garrafas de GPL.   

            

G. Derivações entre pisos e fogos de habitação 

As derivações entre pisos e fogos de habitação devem ser 
realizadas ao longo das paredes, compreendendo toda a tubagem, 
desde a coluna montante até ao ponto de penetração em cada 
fogo. 

  

  

  

Devem incluir a válvula de derivação de piso, o redutor individual 
com segurança incorporada e o contador (este propriedade da EDP 
Gás Distribuição). 

  

  

  

Devem-se tamponar os extremos em todas as derivações de piso e 
de fogo sempre que, o contador não esteja instalado. 

  

  

            

G1. Válvula de corte 

Serem instaladas em caixas de visita/abrigo seladas, no início de 
cada derivação de piso. 

  

  

Devem estar localizadas imediatamente a montante de cada 
contador de gás. 

  

  

Serem instaladas no ponto de entrada da tubagem em cada fogo, 
se a distância do redutor de segurança existente a montante do 
contador for superior a 20 m do fogo em questão. 
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REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve-se prever uma válvula de corte no interior do fogo, 
imediatamente a seguir á entrada da tubagem. 

  

  

Caso estejam várias válvulas de corte agrupadas, cada uma deve 
dispor de identificação do respectivo fogo, de forma indelével 
com um grau de acessibilidade 2. 

  

  

  

A válvulas de corte a utilizar é macho esférico de passagem 
integral de 3/4, sendo proibida a utilização de válvulas de 1/2 
ISSO. 

  

  

            

G2. Contador e Redutor 

Os pontos de penetração e de saída devem estar obturados de 
forma estanque com materiais inertes. 

  

  

Devem estar fixos ou apoiados, não susceptíveis de afectar a 
estanquidade dos sistemas ou do seu funcionamento. 

  

  

Estar dispostos numa caixa fechada, seca e ventilada, localizada 
no exterior do fogo, em local permanentemente acessível, tendo 
indicação no exterior da caixa de abrigo a inscrição "Gás" em 
caracteres indeléveis e a simbologia com "Proibida fumar ou 
foguear". 

  

  

  

  

  

Deve ser identificado com o número de entrada e/ou fogo que 
alimenta. 
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Fichas de verificação das redes eléctricas em edifícios de 

habitação – RTIEBT 

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro) 

            

A. Identificação 

Morada:   

Localidade:   Freguesia:   

Concelho:   Distrito:   

            

B. Caracterização 

Época de Construção:           

Tipologia construtiva:           

Tipo de Edifício de Habitação:         

            

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

As instalações colectivas e entradas devem estar dispostas 

em locais distintos, que não sejam propícios a riscos de 

explosão. 

  

  

As instalações colectivas localizam-se em zonas comuns do 

edifício, que garantam um fácil acesso para a sua 

manutenção e exploração. 

  

  

As entradas localizam-se nas zonas comuns do edifício e nas 

dependências que irão alimentar. 

  

  

            

D. Quadro de Colunas 

Devem ser dotados de um dispositivo de corte, que efectue o 

corte de todos os activos e dispositivos de protecção contra 

as sobreintensidades nas saídas. 

  

  

  

Todos os edifícios devem ser servidos por um quadro de 

colunas. 
  

Caso exista mais do que um, deve dispor de um sistema de 

sinalização, consiga prever a existência de outros quadros de 

coluna e que informe automaticamente e com segurança 

quais os quadros que se encontram ligados ou não. 

  

  

  

  

Os quadros de coluna devem ser instalados no interior do 

edifício junto ao acesso normal, que facilite o seu acesso, 

assegurando que os aparelhos se encontram a uma altura 

acessível. 

  

  

  

Deve dispor de portinholas que permitam o seu acesso.   

A sua disposição nas zonas comuns do edifício não deve 

impedir a circulação dos ocupantes em caso de evacuação e 

em situações de socorro. 
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INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Colunas e Caixas de Colunas 

E1. Colunas 

Devem estar localizadas nas zonas comuns dos edifícios para utilização 
colectiva em locais de fácil acesso, sob ponto de vista de exploração e 
conversão. 

  

  

  

Os ductos para a instalação das colunas, devem servir todos os pisos do 
edifício onde é necessário a sua instalação. 

  

  

Estes ductos devem ser acessíveis e visitáveis ao longo dos patamares, 
corredores e outras zonas comuns do edifício. 

  

  

As portas deste ductos não devem impedir a circulação normal dos 
ocupantes. 

  

  

As canalizações das colunas dispostas à vista devem possuir o código IK, 
nunca inferior a IK 08. 

  

  

As condutas devem conter paredes interiores lisas, cujo código não é 
inferior a IK 07 para condutas embebidas e IK 08 para condutas à vista. 

  

  

  

Num edifício pode existir mais do que uma coluna, assegurando a 
alimentação das instalações eléctricas (de utilização). 

  

  

            

E2. Caixas de Colunas 

Devem ser instaladas nos andares correspondentes às instalações 
eléctricas (de utilização) servidas pelas entradas que nelas derivam, 
sendo dotadas de tampa com dispositivo de fecho que garanta a sua 
inviolabilidade. 

  

  

  

  

Devem estar dispostas a uma altura do pavimento de 2,0m a 2,80m, 
permitindo às entidades exploradoras de energia facilidade no seu 
acesso. 

  

  

  

            

E. Entradas 

Estabelecem ligação com a caixa de colunas instalado no mesmo andar, 
onde está presente a origem da instalação eléctrica (de utilização) a 
alimentar. 

  

  

  

            

G. Aparelhos de Corte 

Localizam-se no interior dos locais alimentados por essa entrada, junto 
ao quadro de entrada da instalação eléctrica (de utilização). 

  

  

O dispositivo de corte em questão trata-se de um disjuntor.   
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INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

O equipamento de contagem das instalações eléctricas (de utilização) de um mesmo edifício pode ser 
instalado nos seguintes locais: 

 - Fora do recinto ocupado pela instalação eléctrica (de utilização), 
estando em conjunto com equipamentos de contagem relativos às 
restantes instalações do mesmo andar. 

  

  

  

 - No vestíbulo de entrada do edifício ou em local próximo, onde se 
concentram todos os equipamentos de contagem das instalações do 
edifício. 

  

  

  

Os equipamentos de contagem devem ser instalados, de modo a que 
o visor se encontre a uma altura de 1,0m a 1,7m. 

  

  

Caso todos os equipamentos de contagem do edifício, ou do mesmo 
piso estiverem todos agrupados num mesmo quadro, este terá de 
dispor de determinadas dimensões que garantam a instalação 
desses equipamentos de contagem. 

  

  

  

  

As portas das caixas que alojam os equipamentos de contagem 
devem abrir para o exterior. 

  

  

            

H. Serviços Comuns 

            

As instalações eléctricas (de utilização) das zonas comuns são 
alimentadas através de um quadro designado de "quadro dos 
serviços comuns". 

  

  

  

O respectivo quadro encontra-se instalado na entrada do edifício 
junto do quadro de colunas. 

  

  

            

I. Fogos de Habitação 

Deve ser dotado de um armário na entrada de cada fogo, onde aloja 
um quadro e disjuntor da EDP. 

  

  

Nas cozinhas recomenda-se 5 tomadas para usos gerais (exaustor, 
duas sobre a bancada e uma no rodapé no lado oposto à bancada). 

  

  

Nas instalações sanitárias deve se prever uma tomada junto ao 
espelho a uma distância nunca inferior a 0,60 m da banheira. 
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Fichas de verificação das redes de telecomunicações em edifícios 

de habitação – ITED 

ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

A. Identificação 

Morada:   

Localidade:   Freguesia:   

Concelho:   Distrito:   

            

B. Caracterização 

Época de Construção:           

Tipologia construtiva:           

Tipo de Edifício de Habitação:         

N.º de fogos habitacionais:   

            

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Um edifício deve ser dotado de dois pontos de distribuição: ATE 
(Armário de Telecomunicações Exterior) e ATI (Armário de 
Telecomunicações Individual). 

  

  

  

O ATE e ATI devem alojar convenientemente todos os equipamentos 
e dispositivos que fazem parte da rede de cabos. 

  

  

Estes armários devem ser dotados de dispositivos de fecho, 
assegurando o seu acesso apenas a pessoas autorizadas. 

  

  

Em salas técnicas, caso existam, devem ser dotadas de condições 
adequadas para o alojamento de equipamentos e dispositivos. 

  

  

            

D. Elementos 

D1. Calhas 

Devem estar instaladas à vista.   

Em locais não acessíveis ao público, devem estar dispostos a uma 
altura superior a 2,5m. 

  

  

Como acessórios podemos ter: tampas finais (topos), ângulos (plano, 
exterior e interior), elementos de derivação (Ts) e cantoneiras para 
correcção de curvaturas nas esquinas. 

  

  

  

            

D2. Caminhos de Cabos 

Estrutura metálica ou plástica com secção em "U".   

Devem ser instalados a uma altura superior a 2,5m.   

Podemos encontrá-los em tectos falsos, ou em zonas como galerias, 
caleiras. 
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ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

          
Cumpre/Não cumpre/Não se 

aplica 

D3. Caixas (rede colectiva de tubagens e rede individual de tubagens) 

Temos 3 tipos de caixas: Caixas de entrada, caixas de passagem (dentro 
da mesma rede de tubagem) e caixas de aparelhagem (terminação na 
rede individual de tubagem). 

  

  

  

Caso as caixas de aparelhagem estejam fechadas devem estar fechadas 
com tampas específicas. 

  

  

No caso das caixas da rede individual serem instaladas em paredes de 
gesso carbonado, ou em partes ocas amovíveis, devem possuir 
características adequadas para o tipo de construção e dispor de uma 
cor diferente. 

  

  

  

  

As caixas de aparelhagem e de passagem devem possuir tampas.   

            

D4. Dispositivos de Fecho 

A fechadura tipo RITA pode aplicar-se em ATE, CEMU, bastidores ou 
caixas de rede colectiva. 

  

  

Fechadura do tipo triangular, de aparafusamento e de fecho de pressão 
aplicam-se a ATI, bastidores ou caixas da rede individual. 

  

  

            

D5. Armários 

D5.1. ATE (Armário de Telecomunicações Exterior) 

Alberga os Repartidores Gerais das 3 tecnologias (PC, CC e FO).   

Edifícios multifamiliares com dois ou mais fogos devem dispor de um 
ATE. 

  

  

Em alternativa, podemos dividir o ATE em ETI (Repartidores Gerais RG-
PC, RG-CC de CATV e RG-FO) e em ETS (Repartidores Gerais RG-CC e 
MATV). 

  

  

  

ATE (Armário único) para edifícios com menos de 40 fogos (dimensões 
mínimas de 800 x 900 x 200mm) e para edifícios com mais de 40 fogos 
com dimensões superiores às mínimas. 

  

  

  

ATE (Armário bastidor)         

ATE (Armário compartimentado/multi-
armário) 

      

Para fins de facilitar a tele-contagem podemos, mesmo não sendo 
obrigatório, estabelecer a interligação do ATE com os armários onde 
estão instalados os contadores da água, gás e electricidade. 

  

  

  

Estes armários devem dispor de um dispositivo de fecho topo RITA.   

Devem ser dotados de um sistema de ventilação forçada.   

            

 



97 

 

ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D5.2. ATI (Armário de Telecomunicações Individual) 

Pode ser constituído por um ou duas caixas contendo dipositivos 
activos e passivos. 

  

  

Para os ATI são recomendados armários bastidor.   

Em salas de vigilância é requerida a instalação de um ATI com 
interligação ao ATE, a uma altura superior a 1,5m. 

  

  

O ATI referente à sala de vigilância deve dispor das 3 tecnologias 
(PC, CC e FO). 

  

  

            

E. Fronteiras do ITED           

Devemos encontrar junto às entradas dos edifícios uma Caixa de 
Visita Multi-operador (CVM) 

  

  

            

F. Rede Colectiva e Individual de Tubagens 

F1. Rede Colectiva de Tubagens 

Deve-se prever uma caixa de colunas por cada piso ou secção 
(distribuição principal na horizontal), sempre que existam colunas e 
entradas de fogos no piso. 

  

  

  

Caso se recorra a uma caminho de cabos, em galerias ou áreas de 
passagem ou permanência de pessoas, a sua instalação deve ser 
realizada a uma altura superior a 2,5m. 

  

  

  

Todas as caixas da rede colectiva devem ser instaladas em zonas 
comuns do edifício. 

  

  

Devem ter acesso directo, recomendando-se que o seu topo esteja 
a uma altura de 2,5m, para pés-direitos superiores a 3m e a 0,50m 
do tecto para pés-direitos inferiores a 3m. 

  

  

  

Caso seja possível podemos prever a ligação do ATE aos contadores 
de água, gás e electricidade, para ligação a electroválvulas ou 
outros dispositivos de domótica e segurança. 

  

  

  

As caixas colectivas devem ser dotadas de identificação.   

            

F2. Rede Individual de Tubagem 

Em cada fogo ou unidade de distribuição autónoma deve ser 
instalado de um ATI, ou um bastidor com funções de ATI. 

  

  

O ATI deve estar instalado num local que melhor sirva os interesses 
dos utilizadores, funcionamento acessível, próximo do quadro de 
energia. 
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ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve prever-se se possível ligação do ATI aos contadores da água, 
gás e electricidade para efeito de tele-contagem. 

  

  

As caixas de aparelhagem devem ser instaladas a uma altura mínima 
de 30cm acima do pavimento. 

  

  

A instalação de calhas, se for o caso disso, deverá cumprir ou não os 
30cm. 

  

  

            

G. Fixação das Antenas. Sistemas de MATV 

As antenas devem ser instaladas de preferência nas coberturas dos 
edifícios, sendo constituído pelas respectivas antenas e o sistema de 
fixação. 

  

  

  

As antenas devem ser escalonadas ao longo de um mastro.   

Devem ser elevadas acima da cobertura a uma altura mínima de 1m 
e máxima de 3m. 

  

  

Poderá ir para além dos 3m de altura, desde que seja composta por 
lanços de torres, terminando num mastro de 3m. 

  

  

Este deve ser fixado na cobertura e estar orientado 180º para Sul.   

            

H. Marcação dos Elementos 

H1. Caixas 

Devem obrigatoriamente de dispor de identificação de forma 
indelével com a palavra "Telecomunicações" no caso de pertencer à 
rede colectiva, ou com a letra "T" para a rede individual. 

  

  

  

            

H2. Salas Técnicas 

Dispor de um diagrama com a identificação dos pontos de 
distribuição (PD), das caixas, colunas e saídas de distribuição. 
Devem ser utilizadas etiquetas plásticas, ou fita de impressão para 
esse fim. 

  

  

  

  

            

I. Interior da Habitação 

As salas, quartos e cozinhas devem ser dotadas com 2 tomadas RJ45 
e 1 tomada TV. 

  

  

A tomada ZAP é obrigatória em edifícios residenciais.   

Nas kitchenettes integradas na sala, casas de banho, halls, 
arrecadações, parqueamentos, ou similares não é obrigatório a 
instalação de tomadas de telecomunicações. 
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Fichas de verificação de sistemas de elevação – RSEE 

RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

A. Identificação 

Morada:   

Localidade:   Freguesia:   

Concelho:   Distrito:   

            

B. Caracterização 

Época de Construção:           

Tipologia construtiva:           

Tipo de Edifício de Habitação:         

N.º de pisos do edifício: 

 

        

            

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Os patamares relativos a cada piso de um edifício devem garantir 
junto dos acessos uma boa iluminação possibilitando uma óptima 
visibilidade, no que respeita a fechos de portas, órgãos de 
comando, letreiros e os acessos às cabinas, até mesmo quando se 
verifica a falta de iluminação no interior da cabina 

  

  

  

  

Em elevadores onde a operação das portas de acesso é manual, é 
obrigatório em todos os pisos através de sinalização a presença da 
cabina no respectivo piso. 

  

  

  

Caso as portas de patamar disponham de um ou mais visores e, caso 
se garanta que a luz da cabina esteja sempre acesa ou acenda com 
o accionamento do botão de chamada do elevador, a sinalização da 
presença da cabina pode ser dispensada.  

  

  

  

  

            

D. Caixa dos Elevadores. 

Nas caixas de elevadores são permitidas aberturas de acesso, de 
visita ou de socorro, de ventilação e aberturas entre a caixa dos 
elevadores e a casa das máquinas, ou entre a caixa dos elevadores e 
as rodas de desvio. 

  

  

  

  

Em edifícios muito antigos onde se verifique a presença de 
elevadores, há que garantir uma vedação da caixa dos elevadores 
em toda a sua altura, tanto ao nível dos patamares como dos 
degraus das escadas, com 2,50m.  

  

  

  

  

Esta vedação deve ser constituída por painéis de rede metálica, 
com uma malha de dimensão 75mm x 75 mm apresentando fios cujo 
diâmetro nunca é inferior a 3 cm. 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D1. Características das Caixas dos Elevadores 

D1.1. Aberturas de visita ou de socorro à caixa dos elevadores 

São obrigatórias, no caso de se verificar uma distância superior a 
10m entre soleiras consecutivas, de modo a assegurar a evacuação 
dos ocupantes. 

  

  

  

As portas relativas a estas aberturas devem ser dotadas de uma 
fechadura, e o seu acesso deve ser garantido pelo exterior da caixa 
dos elevadores. 

  

  

  

A chave em questão deve ser visível e estar exposta na casa das 
máquinas. 

  

  

            

D1.2. Ventilação das caixas dos elevadores 

A caixa dos elevadores deve ser dotada de orifícios que assegurem a 
sua ventilação estando dispostos na parte exterior à caixa dos 
elevadores. 

  

  

  

            

D1.3. Paredes da caixa dos elevadores que comtemplam os acessos 

As faces relativas às paredes da caixa dos elevadores como as faces 
das respectivas paredes interiores das portas de acesso, devem ser 
dotadas de paredes com superfícies lisas em toda a largura dos 
acessos. 

  

  

  

No caso de elevadores cuja cabina não possui porta, as paredes 
respectivas a essa mesma caixa deve dispor de superfícies 
contínuas, lisas, cujos materiais que as constituem devem 
apresentar uma dureza e durabilidade adequada. 

  

  

  

  

Não devem apresentar quaisquer tipos de saliências ou 
reentrâncias, excepto se estas forem inferiores a 5mm e no caso de 
serem em rampa, devem de dispor de um ângulo nunca inferior a 
75º. 

  

  

  

            

D1.4. Elevadores com caixa comum (caso existam) 

Devem ser dotadas de divisórias, dispostas no fundo da caixa dos 
elevadores, com uma altura de 2,50m, sendo estas divisórias 
constituídas por uma rede metálica, sempre que coabitem cabinas 
e os seus respectivos contrapesos. 

  

  

  

  

Caso a distância entre os contrapesos e a cabina seja inferior a 
0,30m, a rede deve acompanhar toda a altura da caixa dos 
elevadores. 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D1.4. Poço da caixa dos elevadores 

Este deve assegurar o seu acesso ao patamar mais próximo ou 
através de uma abertura de visita. 

  

  

É obrigatório dispor de um dispositivo no caso da distância entre o 
patamar mais próximo e o fundo do poço ser superior a 1,30m. 

  

  

Deve dispor de um dispositivo que imobilize o elevador.   

A possível entrada de água e acumulação de água no fundo do poço 
deve estar prevista. 

  

  

            

E. Casa das Máquinas 

E1. Aspectos Gerais da Casa das Máquinas 

Deve ser vedada e estar localizada sobre a caixa dos elevadores.   

Deve ser garantido ao acesso à casa das máquinas de um modo 
seguro e com facilidade. 

  

  

O seu acesso deve ser feito por intermédio das escadas que fazem 
parte do próprio edifício, e também, através de uma escada, 
podendo esta ser fixa ou móvel em torno de uma charneira fixa, 
dispondo de um corrimão com uma altura de 0,70m. 

  

  

  

  

O tipo de pavimento a aplicar na casa das máquinas deve ter em 
consideração a possível ocorrência de escorregamentos. 

  

  

            

E2. Características da Casa das Máquinas 

E2.1. Dimensões mínimas 

Altura livre de circulação não deve ser inferior a 
1,80m. 

      

      

Espaço livre em torno dos equipamentos deve ser 
superior a 0,75m. 

      

      

Deve ser garantido um espaço livre com pelo 
menos 0,30m, que permitam a manobra dos 
dispositivos de movimentação manual da cabina. 

      

      

      

      

            

E2.2. Portas e Alçapões 

Portas de acesso deve possuir dimensões mínimas 
de 0,70m de largura e 1,80m de altura. 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Alçapões de acesso devem possuir as dimensões 
mínimas de 0,70m x 0,80m. 

      

      

As portas não devem abrir para o interior da casa das máquinas e 
os alçapões quando fechados devem assegurar o peso de uma 
pessoa. 

  

  

Devem dispor de uma fechadura, devendo ser aberta pelo interior.   

            

E2.3. Ventilação da casa das máquinas 

A casa das máquinas deve ser assegurar uma adequada ventilação.   

Canalizações eléctricas, motores e aparelhagem devem estar fora 
do alcance de captação de poeiras, vapores nocivos, humidade e 
temperaturas excessivas. 

  

  

  

            

E2.4. Iluminação da Casa das Máquinas 

Deve garantir uma iluminação eléctrica adequada, dispondo de um 
interruptor no interior do espaço. 

  

  

No interior devem existir uma ou mais tomadas.   

Os órgãos que constituem os mecanismos do elevador, devem de 
estar livres de exposição solar, quando esta é de prever. 

  

  

            

F. Portas de Patamar 

F1. Aspectos Gerais das portas patamar 

Estão proibidas de abrir para o interior.   

Devem ser de secção cheia.   

Quando fechadas, não devem permitir a entrada de um dedo cujo 
diâmetro mínimo é de 10mm. 

  

  

A instalação das portas deve garantir que estas não causem o 
mínimo risco de entalamento de qualquer tipo de peças de 
vestuário. 

  

  

(Com o tipo de portas existente pode existir risco de entalamento)   

F2. Características das Portas de Patamar 

F2.1. Constituição e resistência mecânica 

As portas e os seus ferrolhos devem garantir uma resistência 
mecânica e rigidez suficiente, mantendo-se indeformáveis. 

  

  

As portas devem ser constituídas por uma estrutura metálica e 
serem montadas num quadro metálico. 

  

  

O vidro deve ser armado ou em material plástico.   

A dimensão do vidro não deve ser superior a 15cm. 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F2.2. Altura mínima das Portas Patamar 

Não deve ser inferior a 1,95m.       

            

F2.3. Largura dos Acessos à Cabina 

Não deve ser superior a 10cm.       

            

F2.4. Soleiras das Portas Patamar 

Devem ser encastradas no pavimento dos patamares e nas paredes.   

            

F2.5. Movimento automático das Portas Patamar 

Deve ser instalado um dispositivo de protecção que cause a 
paragem da cabina e permita simultaneamente a abertura da 
porta, caso seja detectado um obstáculo, excepto se a porta da 
cabina e de patamar estiverem a copuladas. 

  

  

  

  

(Existe um pedal de paragem, mas não permite a abertura)   

F2.6. Portas com sistema de guilhotina 

A cabina deve dispor de um dispositivo de sinalização sonora que 
dê sinal antes do fecho das portas. 

  

  

            

F2.7. Encravamento das Portas de Patamar 

Devem de dispor de dispositivos de encravamento silenciosos e 
seguros. 

  

  

Todas as portas patamar deverão estar encravadas, excepto a 
porta que corresponda ao piso onde a cabina está estacionada. 

  

  

Quando se dá início ao movimento da cabina todas as portas 
patamar deverão estar encravadas. 

  

  

O desencravamento das portas só acontecerá quando a soleira da 
cabina estiver ao mesmo nível que a soleira da porta patamar. 

  

  

Os ferrolhos devem ser instalados de maneira a que a gravidade 
não provoque o desencravamento das portas patamar. 

  

  

O desencravamento das portas patamar só deverá ser realizado por 
intermédio de uma chave localizada no interior da casa das 
máquinas. 

  

  

  

            

G. Condutores e dispositivos eléctricos 

Deve-se garantir o seu isolamento pelo lado da entrada e saída.   
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

H. Cabina e Contrapesos. 

H1. Aspectos Gerais 

A altura interior da cabina não deve se inferior a 
2m e a altura livre dos acessos à cabina deverá ser 
pelo menos igual à do acesso de menor altura. 

      

      

      

      

            

H2. Características da Cabina 

H2.1. Constituição da Cabina 

Deve ser fechada por pavimentos, paredes e cobertura.   

Possuir rodapé vertical em toda a sua largura das portas de 
patamar. 

  

            

H2.2. Cabina sem Porta (caso exista)  

A soleira da cabina deverá dispor de um dispositivo de paragem 
imediata no caso de se verificar o entalamento de um objecto 
qualquer. 

  

  

  

Deve ser proibido qualquer tipo de contacto com as paredes da 
caixa dos elevadores. 

  

  

            

H2.3. Cabina com Porta (caso exista) 

Devem ser de secção cheia e possuir as dimensões as dimensões 
recomendadas dos acessos, quando esta está na posição de fechada. 

  

  

  

Deve ser instalada de maneira que não instale ninguém.   

Devem ser automáticas.    

O dispositivo de protecção, no caso da porta patamar não ser 
automática e o fecho da cabina se der no fim da porta patamar 
estar fechada. 

  

  

  

            

H2.4. Abertura das Portas da Cabina 

Recomenda-se que a abertura manual da porta pelo exterior.   

(Poderá aplicar neste caso se aporta em questão for a de patamar).   

H2.5. Alçapões e Portas de Socorro ou de Visita da Cabina 

Devem possuir uma fechadura que não permita a sua abertura pelo 
interior sem chave, sendo a sua abertura praticável pelo exterior. 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve dispor de dispositivos que mantenham a cabina imóvel, sem 
que estes estejam fechados devidamente. 

  

  

Estão proibidas de dar passagem para a zona de passagem do 
contrapeso.  

  

  

            

H2.6. Equipamento da Cobertura  

Deve estar instalado um resguardo para as rodas de suspensão, no 
caso de existir um dispositivo de comando da marcha da cabina, 
um interruptor de circuito normal de comando e uma tomada de 
corrente. 

  

  

  

  

            

H2.7. Ventilação 

Deve ser garantida uma boa ventilação, mesmo em caso de avaria 
ou falta de energia venha a causar a permanência dos ocupantes 
por alguns momentos. 

  

  

  

Devem existir orifícios capazes de passar uma esfera de 10mm de 
diâmetro. 

  

  

            

H2.8. Iluminação Eléctrica 

Devem proporcionar uma boa iluminação eléctrica, permanente, 
podendo desligar-se automaticamente, por um período de 5 
segundos, enquanto a cabina estiver estacionada e todas as portas 
de patamar e da cabina fechadas. 

  

  

  

  

            

H2.9. Desníveis entre soleiras 

Os desníveis entre as soleiras da cabina e 
do patamar não devem exceder 5mm, 
quando a cabina estiver estacionada. 

      

      

      

            

H2.10. Contrapeso 

Devem ser constituídos por blocos de ferro fundido ou outro tipo 
de material que seja adequado para o efeito. 

  

  

            

I. Dispositivos de Comando 

O interior da cabina deve ser dotado de um painel de comando do 
movimento eléctrico constituído por um conjunto de botões que 
possibilitem o seu movimento. 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Dispositivos de paragem dos elevadores de cabina sem porta 
devem estar dispostos no interior da cabina. Este dispositivo trata-
se de um botão ou interruptor de cor vermelha localizado acima 
dos restantes botões, possuindo a designação de STOP, devendo 
esta estar bem visível e que garanta a paragem do elevador. 

  

  

  

  

  

O retorno do movimento do elevador deve ser feito pelo interior 
da cabina. 

  

  

No interior da cabina também deve existir um dispositivo de 
alarme, através de um comando com a designação de Alarme, 
apresentando-se de forma bem visível ou, por intermédio de um 
sino, capaz de garantir um sinal sonoro característico e, que seja 
audível no átrio da entrada e na portaria, caso esta exista. 

  

  

  

  

  

Este deve ser eléctrico, sendo alimentado por um acumulador 
permanente e recarregável pela rede de energia, garantindo a 
emissão do alarme, caso falte a energia. 

  

  

  

            

J. Avisos e Instruções 

Os avisos e instruções devem ser indeléveis, constituídos por um 
material durável e serem expostos bem à vista, dispondo de 
caracteres perfeitamente legíveis e de cor contrastante. 

  

  

  

            

J1. Casa das Máquinas 

Caso se verifique a existência de mais do que um elevador, cada 
um deve estar devidamente identificado com a respectiva 
referência, devendo estar dispostas nos acessos aos patamares de 
maior movimento e no exterior dos acessos à casa das máquinas e 
ao local das rodas de desvio. 

  

  

  

  

Os equipamentos existentes na casa das máquinas e no local das 
rodas de desvio devem dispor de identificação com a referência do 
respectivo elevador. 

  

  

  

No acesso à casa das máquinas e local de rodas de desvio deve 
estar afixado o seguinte aviso "ELEVADOR, CASA DAS MÁQUINAS - 
PERIGO ACESSO PROIBIDO A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO". 

  

  

  

Também devem possuir a identificação do nome, morada e número 
de telefone da entidade encarregada da manutenção e 
conservação. 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Nas portas e locais de rodas de desvio deve existir um 
aviso com o seguinte "ELEVADOR, LOCAL DE RODAS DE 
DESVIO - PERIGO ACESSO PROIBIDO A PESSOAS ESTRANHAS 
AO SERVIÇO". 

  

  

  

Nas portas de visita ou de socorro existentes na face 
exterior da caixa dos elevadores deve garantir o seguinte 
aviso, "PERIGO - CAIXA DE ELEVADOR/ASCENSOR". 

  

  

  

No interior da casa das máquinas, junto á máquina de 
tracção, deverá estar disposto um conjunto de instruções 
relativas ao movimento manual da cabina. 

  

  

  

            

J2. Cabina do Elevador 

No interior da cabina deve estar afixado um aviso dispondo 
de informação relativa ao número máximo de pessoas e 
carga máxima, em quilogramas, que é permitida 
transportar. 

  

  

  

També deverá dispor de um aviso com a informação do 
nome, morada e número de telefone da entidade 
conservadora, bem como da data de validade da inspecção. 

  

  

  

Deve também constar em elevadores com cabina sem porta 
o aviso, proibindo a presença de pessoas ou carga junto dos 
acessos. 

  

  

No interior da cabina deve estar afixada um aviso com o 
seguinte "EVITAR A UTILIZAÇÃO DO ASCENSOR POR CRIANÇAS 
COM MENOS DE 10 ANOS DE IDADE QUANDO NÃO 
ACOMPANHADAS POR ADULTOS". 

  

  

  

            

J3. Patamares dos Pisos 

Em cada patamar deve estar presente, através de inscrições 
ou sinalizações bem visíveis possibilitando a informação aos 
utentes relativamente ao piso onde está estacionada a 
cabina. 

  

  

  

            

K. Peso (Kg) vs número de pessoas 

300 Kg - 4 Pessoas           

450 Kg - 6 Pessoas           

600 Kg - 8 Pessoas (assegura a 
acessibilidade de pessoas em cadeira de 
rodas não acompanhadas). 
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ANEXO III – FICHAS DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO   
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Metodologia de Certificação das Condições Mínimas de 

Habitabilidade - MCH 

 

Figura 13 - Ficha de avaliação certificação das condições mínimas de habitabilidade (Página 1). 
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Figura 14 - Ficha de avaliação certificação das condições mínimas de habitabilidade (Página 2). 
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Figura 15 - Ficha de avaliação certificação das condições mínimas de habitabilidade (Página 3). 
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Figura 16 - Ficha de avaliação certificação das condições mínimas de habitabilidade (Página 4). 
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Método de Avaliação do Estado de Conservação - MAEC 

 

 

NRAU – NOVO REGIME DE ARRENDAMENTO URBANO 

Ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios 

 

____________|____________ 

código do técnico           número da ficha 

A. IDENTIFICAÇÃO 

Rua/Av./Pc.:  .......................................................................................................................................................................................................................  

Número:  ....................  Andar:  .......................  Localidade: ........................................................  Código postal: ............... - ............   ...................................  

Distrito:  .............................................................  Concelho: ..........................................................  Freguesia:  ...................................................................................................  

Artigo matricial: ..................................................  Fracção: ............................................................  Código SIG (facultativo): .......................................  

B. CARACTERIZAÇÃO 

N.º de pisos 

do edifício 

|__|__| 

N.º de unidades 

do edifício 

|__|__| 

Época de 

construção 

__________________ 

Tipologia 

estrutural 

__________________ 

N.º de divisões 

do locado 

|__|__| 

Uso do 

locado 

__________________ 

C. Anomalias de elementos funcionais Anomalias 

Não se 

aplica 
Ponderação Pontuação 

 

Muito 

ligeiras 
Ligeiras Médias Graves 

Muito 

graves 

Edifício 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. Estrutura       x   6   = _______ 

2. Cobertura       x   5   = _______ 

3. Elementos salientes       x   3   = _______ 

Outras partes comuns         

4. Paredes       x   3   = _______ 

5. Revestimentos de pavimentos       x   2   = _______ 

6. Tectos       x   2   = _______ 

7. Escadas       x   3   = _______ 

8. Caixilharia e portas       x   2   = _______ 

9. Dispositivos de protecção contra queda       x   3   = _______ 

10. Instalação de distribuição de água       x   1   = _______ 

11. Instalação de drenagem de águas residuais       x   1   = _______ 

12. Instalação de gás       x   1   = _______ 

13. Instalação eléctrica e de iluminação       x   1   = _______ 

14. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão       x   1   = _______ 

15. Instalação de ascensores       x   3   = _______ 

16. Instalação de segurança contra incêndio       x   1   = _______ 

17. Instalação de evacuação de lixo       x   1   = _______ 

Locado         

18. Paredes exteriores       x   5   = _______ 

19. Paredes interiores       x   3   = _______ 

20. Revestimentos de pavimentos exteriores       x   2   = _______ 

21. Revestimentos de pavimentos interiores       x   4   = _______ 

22. Tectos       x   4   = _______ 

23. Escadas       x   4   = _______ 

24. Caixilharia e portas exteriores       x   5   = _______ 

25. Caixilharia e portas interiores       x   3   = _______ 

26. Dispositivos de protecção de vãos       x   2   = _______ 

27. Dispositivos de protecção contra queda       x   4   = _______ 

28. Equipamento sanitário       x   3   = _______ 

29. Equipamento de cozinha       x   3   = _______ 

30. Instalação de distribuição de água       x   3   = _______ 

31. Instalação de drenagem de águas residuais       x   3   = _______ 

32. Instalação de gás       x   3   = _______ 

33. Instalação eléctrica       x   3   = _______ 

34. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão       x   1   = _______ 
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35. Instalação de ventilação       x   2   = _______ 

36. Instalação de climatização       x   2   = _______ 

37. Instalação de segurança contra incêndio       x   2   = _______ 

D. Determinação do índice de anomalias 

Total das pontuações (a)   
         

Total das ponderações atribuídas aos elementos funcionais aplicáveis (b)   
         

Índice de anomalias (a/b)   

E. DESCRIÇÃO DE SINTOMAS QUE MOTIVAM A ATRIBUIÇÃO DE NÍVEIS DE ANOMALIAS "GRAVES" E/OU 

"MUITO GRAVES" 

Número 

do 

element

o 

funciona

l 

   Relato síntese da anomalia 

Identificaçã

o das 

fotografias 

ilustrativas 

______  .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................   

______ 

______  .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................................  

______ 

______  .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................    

______ 

______  .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................    

______ 

______  .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................    

______ 

F. AVALIAÇÃO 

Com base na observação das condições presentes e visíveis no momento da vistoria e nos termos do artigo 6.º da Portaria 

XXX/2006, 

declaro que: 

 O estado de conservação é: 

Excelente  Bom  Médio  Mau  Péssimo  

 As partes comuns possuem um estado de conservação _____________ e o locado possui um estado de conservação 

_____________ (apenas se aplica em edifícios constituídos por mais de uma unidade)   

 Existem situações que constituem grave risco para a segurança e saúde 

públicas e/ou dos residentes: Sim  Não  



117 

 

G. OBSERVAÇÕES 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

H. TÉCNICO 

Nome do técnico: ...............................................................................................................................................................................................  

Assinatura:  ..........................................................................................................................  

Data de vistoria: 

__________|______|______ 

 

I. COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO (preenchimento pela CAM) 

Nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 49.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, e no artigo 15.º 

do Decreto-Lei n.º 161/2006, de 8 de Agosto, declara-se que as partes comuns e o locado acima identificados 

possuem o seguinte Coeficiente de Conservação: 

_____,_

____ 

 

Assinatura do responsável da CAM: ....................................................................................................................................................................  

Data de emissão: __________|______|______ (Validade: 3 anos) 
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Método de Avaliação das Necessidades de Reabilitação de 

Edifícios – MANR 

 

Figura 17 – Ficha de Avaliação das Necessidades de Reabilitação (Página 1) 
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Figura 18 - Ficha de Avaliação das Necessidades de Reabilitação (Página 2). 
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Figura 19 - Ficha de Avaliação das Necessidades de Reabilitação (Página 3). 
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Figura 20 - Ficha de Avaliação das Necessidades de Reabilitação (Página 4). 
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ANEXO IV – FICHAS DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO DOS TRÊS CASOS DE ESTUDO 
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Inspecção Visual Simples (Edifício da década de 50) 

 

 

 

 

 

MEXREB – METODOLOGIA EXIGENCIAL DE APOIO 

À REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 
Desenvolvido por Prof. Dr. Engº João Carlos Gonçalves Lanzinha - Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura - Universidade da Beira Interior 

 

 

 

 

 

 

INSPECÇÃO VISUAL PARA AVALIAÇÃO DO ESTADO 

DE CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO 
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A.1 ELEMENTOS VERTICAIS - PARTE OPACA  

A.1 Parte opaca 

1 Acabamentos Finais 

Material: Pedra granítica, pedra mármore e azulejo. 

Tipo: Azulejo Cerâmico (revestimento), Pedra granítica (moldura de vãos) e Pedra mármore 

(pisos). 

4 Bom estado, sem necessidade de intervenção 

3 A necessitar repintura / limpeza geral.  

Limpeza e reparação dos revestimentos cerâmicos, de pedra natural ou artificial até 10% 

2 Limpeza e reparação dos revestimentos cerâmicos, de pedra natural ou artificial até 50% 

1 A necessitar substituição superior a 50 % 

NII 
A queda de materiais põe em causa a segurança de pessoas e bens 

Notas 

 

Moldura do acesso principal do edifício e pedra mármore no piso de 

entrada. 
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Rodapé em pedra granítica e moldura dos vãos envidraçados. 

 

Vestíbulo de entrada, com acabamento em azulejo. 

  

Acabamento em azulejo a meia parede. 
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2 Revestimento de paredes 

Material: Reboco tradicional de cimento e estuque. 

Tipo: Reboco hidráulico e gesso. 

4 Bom estado, sem necessidade de intervenção. 

3 

Necessidade de limpar e refazer o revestimento até 10%. 

Microfissuras e fissuras estabilizadas, que não põem em perigo a estabilidade da parede e 

que requerem apenas uma reparação superficial ou pontual 

2 
Limpar e refazer o revestimento em cerca de 50%. 

Fissuras não estabilizadas e que requerem reparações significativas ou generalizadas. 

1 
Desprendimentos localizados de materiais. 

Refazer ou substituir totalmente o revestimento. 

NII Instabilidade dos revestimentos 

  

 

Revestimento em gesso. 

 

Revestimento da alvenaria com reboco tradicional 

de cimento (reboco hidráulico).  
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3 Varandas 

Material: Pedra natural granítica 

Tipo: Varandins 

4 Bom estado, sem necessidade de intervenção. Edifício sem varandas. 

3 A necessitar de reparações pontuais / repintura 

2  

1 A necessitar reparação total. Protecções a necessitar de substituição. 

NII 

O edifício não dispõe de varandas, mas ao 

mesmo tempo apresenta elementos salientes 

em pedra granítica como suporte de plantas ao 

longo das janelas. 
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4 Infiltrações 

Local: Paredes das compartimentações principais (Salas). 

Consequências: Aparecimento de manchas, empolamento dos revestimentos, cripto-

fluorescência. 

4 Não detectadas 

3 Muito localizadas. Reparação fácil e pontual. Fugas acidentais. 

2 
Quantidade significativa 

Grande reparação pontual e localizada 

1 Problemas graves. Infiltrações generalizadas. Reparações importantes e generalizadas. 

NII Riscos eléctricos devido a infiltrações 

 Parede exterior da sala. 

 

Parede exterior em comunicação com uma parede 

interior. 
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5 Tipo de parede 

Material: Alvenaria de pedra 

Espessura 62,5 cm 

4 Parede com isolamento térmico 

3 Parede dupla, sem isolamento 

2 Outras paredes com espessura superior a 40 cm 

1 Parede simples e espessura inferior a 40 cm 

NII Parede de fasquiado de madeira 

 

 

Paredes exteriores. 
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6 Condensações nos paramentos interiores 

Local: Paredes exteriores e interiores das instalações sanitárias 

Consequências: Devido ao facto da janela existente nesta divisão estar por vezes 

completamente obturada, sem que esta permita a ventilação do espaço durante os banhos. 

4 Não existem evidências de condensações nos paramentos interiores 

3 Existem evidências de condensações interiores em menos de 10% dos fogos 

2  

1 Existem evidências de condensações nos paramentos interiores em mais de 50% dos fogos 

NII  

Note-se que as aberturas 

proporcionadas pelo vão estão 

vedadas. 

 

Há falta de ventilação do espaço. 

 

 

 

 

 

Parede de casa de banho. 

 

Parede de casa de banho.  

 

Junto aos tectos. 
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ELEMENTOS VERTICAIS - ENVIDRAÇADOS 

A.2 Envidraçados 

7 Caixilharia 

Material: Caixilharia em Madeira e em PVC 

Tipo: Caixilharia de batente e basculante na fracção correspondente à cave. 

4 Bom estado. Sem necessidade de intervenção 

3 

Limpeza e pequena reparação de pintura, estanqueidade das folhas ou vidros 

Substituição parcial de ferragens ou mecanismos de accionamento 

Substituição total até 10% 

2 Reparação generalizada, com substituição até 60% 

1 
Degradação importante 

Substituição superior a 60% 

NII Risco eminente de queda para a via pública. 
 

Notas: Neste edifício podemos verificar a 

existência de dois tipos de caixilharia nos 

envidraçados existentes. Observamos 

envidraçados com caixilharia em madeira 

(Caixilharias tradicionais da época de 

construção do edifício) e envidraçados com 

caixilharia em PVC (provenientes de alterações 

em algumas fracções de habitação). 

 

 

Exemplo de uma fracção com caixilharia em 

PVC, colocada recentemente. 
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8 Vidros 
Espessura: Vidro simples incolor de (4 a 5 mm aprox.) e vidros duplos com caixa-de-ar 

(5+10+6mm) incolor 

Tipo: Vidros simples e vidros duplos 

4 Duplos. Vedação em boas condições 

3  

2 
Simples, em bom estado 

Vedações em más condições 

1 Simples, a necessitar substituição ou fissurados 

NII Vidros partidos  

Notas 
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9 Protecções solares exteriores 

Material: Protecções em madeira e estores de plástico. 

Tipo: Protecções de oclusão nocturna colocadas no interior da habitação e estores exterior. 

4 Existentes e em bom estado de conservação 

3 Existentes, a necessitar reparação até 60% 

2 Existentes, a necessitar reparação superior a 60% 

1 Inexistentes 

NII Fachadas livres e sem obstáculos, orientadas a Oeste, sem protecção nos envidraçados 
 

Os estores só existem em metade das 

fracções. 

 

Protecções solares interiores (portadas de madeira). 

 

Estores. 
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10 Infiltrações 

Local: Abaixo do peitoril do vão de janela. 

Consequências: Escorrência e acumulação das águas na via pública, ou todavia por estar 

disposto num elemento opaco da envolvente exterior do edifício localizado parte deste a uma 

nível abaixo do arruamento. 

4 Sem indícios de infiltração 

3 Problemas pontuais ocasionados por penetração acidental de água 

2 
Evidência de infiltrações pontuais de água nas ombreiras e parte inferior do peitoril 

Peitoril sem inclinação 

1 

Graves problemas de infiltração de água 

Peitoril em calcário moca-creme ou sem dispositivo de drenagem de água ou protecção 

interior 

NII   

Notas 

 

 

11 Condensações 

Local: Zona superior do vão de janela. (duvida) 

Tipo: Manchas presentes no papel de parede. 

4 Sem indícios de condensações interiores 

3 
Indícios de condensações interiores 

Envidraçado com dispositivo de recolha de condensados 

2 Envidraçados sem dispositivo de recolha de condensados 

1 

Indícios de condensações interiores em caixilharia de madeira 

Degradação dos materiais de revestimento em ombreiras e na parte inferior do peitoril 

devido a condensações nos envidraçados 

NII Existência de micro-organismos   
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Notas 

 

Junto ao envidraçado. 

 

B COBERTURA 

B.1 Zona Comum 

 

12 Revestimento 

Material: Telhas cerâmicas 

Tipo: Cobertura tradicional inclinada de 8 águas. 

4 Revestimento em bom estado de conservação e limpeza 

3 

Falta de manutenção, necessitando pequenas reparações em peças e acessórios, 

nomeadamente cumeeiras, remates perimetrais, etc. 

Recomenda-se a fixação ou substituição dos elementos de revestimento até 10% 

Substituição dos elementos de suporte degradados até 10% 

2 

Estado de degradação importante, necessitando reparações generalizadas com 

substituição de elementos de revestimento ou reconstrução da cobertura até 60% 

Substituição de elementos de suporte degradados até 60% 

Refazer pendente da cobertura  

1 
Degradação generalizada. Vegetação parasitária. Necessidade de reparação ou 

substituição total 

NII 
Risco de queda de elementos na via pública. 

Problemas graves de infiltração de água 

 

Notas 
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13 Tipo de cobertura 
Material: Cobertura tradicional inclinada com estrutura com estrutura em madeira (em asnas de 

madeira). 

Espessura Superior a 20 cm 

4 

Cobertura com isolamento térmico e estrutura contínua estável e em bom estado de 

conservação 

Cobertura com estrutura descontínua, fortemente ventilada e isolamento térmico 

colocado sobre a laje de esteira 

3 
Cobertura com estrutura contínua, estável, em bom estado de conservação, mas sem 

isolamento térmico 

2 
Cobertura com estrutura descontínua, estável, em bom estado de conservação, sem 

isolamento térmico 

1 
Cobertura com estrutura descontínua, não estável, em mau estado de conservação, sem 

isolamento térmico 

NII Risco de ruína eminente da cobertura  

Notas 

 

 

14 Infiltrações 

Local: Tecto do último piso do edifício. 

Consequências: Não dispõem de anomalia. 

4 Sem evidências de infiltrações de água na cobertura  

3 
Infiltrações de água muito pontuais e devidas a acidente 

Reparação fácil e pontual 

2 
Infiltração grave, muito localizada 

Grande reparação pontual e localizada 

1 
Problemas graves. Infiltrações generalizadas 

Reparação importante e generalizada 

NII 
Infiltração grave de água, colocando em causa a segurança estrutural 

Riscos eléctricos associados à infiltração de água 
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15 Condensações  

Local: Tecto do último piso do edifício. 

Tipo: Não dispõe. 

4 Não existem evidências de condensações na face interior da cobertura 

3 Existem evidências de condensações na face interior em menos de 10% da área 

2  

1 Existem evidências de condensações na face interior em mais de 50% da área 

NII Existência de micro-organismos  

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tecto do último piso. 

 
Tecto do último piso. 
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16 Ligações com elementos salientes  

Material: Alvenaria de pedra 

Tipo: Chaminés 

4 Ligações existentes, estanques e em bom estado de conservação 

3 
Ligações existentes, estanques e em mau estado de conservação 

Necessidade de substituição até 10%  

2 
Ligações deficientes, não estanques 

Necessidade de substituição até 50% 

1 
Ligações inexistentes. 

Necessidade de substituição superior a 50% 

NII Riscos eléctricos associados à infiltração de água  

Notas 

Não foi possível averiguar, logo 

opta-se por uma classificação 

mais conservadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não dispõe de foto. 
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17 Capeamentos  

Material: Chapa zincada pintada de cor branca. 

Características: secção em “U” e em “W”. 

4 Capeamentos existentes, estanques e em bom estado de conservação 

3 
Capeamentos existentes, estanques e em mau estado de conservação 

Necessidade de substituição até 10% 

2 
Capeamentos deficientes, não estanques 

Necessidade de substituição até 50% 

1 
Capeamentos inexistentes 

Necessidade de substituição superior a 50% 

NII Capeamentos soltos e em risco de queda para a via pública  

Notas 
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18 Caleiras 

Material: Chapa zincada pintada de cor branca. 

Características: Secção em “U” 

4 
Caleiras exteriores com funcionamento eficaz 

Bom estado de conservação e limpeza 

3 
Caleiras exteriores, limpas e com funcionamento eficaz 

Revestimento a necessitar reparação 

2 

Caleiras interiores limpas e com bom funcionamento 

Caleiras exteriores com funcionamento deficiente ou com necessidade de substituição 

até 10% 

Sistema de fixação degradado 

1 

Caleiras inexistentes ou com falta de peças 

Caleiras interiores entupidas ou com funcionamento deficiente 

Evidências de transbordo das águas pluviais para o interior 

NII 
Sistema de fixação deficiente 

Risco de queda para a via pública 

 

Notas 
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19 Tubos de queda 

Material: Chapa zincada pintada de cor branca. 

Características: Secção rectangular. 

4 
Tubos de queda exteriores, com funcionamento eficaz. 

Bom estado de conservação e limpeza.  

3 
Tubos de queda exteriores com funcionamento eficaz. 

Revestimento a necessitar de reparação. 

2 

Tubos de queda interiores, com ralos limpos e com bom funcionamento. 

Tubos de queda exteriores com funcionamento deficiente ou com necessidade de 

substituição até 10%.  

1 

Tubos de queda inexistentes ou com falta de peças. 

Tubos de queda interiores, entupidos ou com funcionamento deficiente. 

Evidências de infiltração de águas pluviais para o interior. 

NII  

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tubo de queda. 
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20 Ligação à rede de águas pluviais 
Tipo: Escoamento directo das águas pluviais na via pública sem encaminhamento para a rede 

geral de drenagem. 

Consequências: O escoamento das águas directamente para o pavimento da via pública, 

poderá estar na origem das infiltrações detectadas nas paredes que constituem a envolvente 

exterior do edifício e que se encontram, parte dela, a um nível abaixo do arruamento. 

4 Caixa de areia e ligação à rede geral de drenagem de águas pluviais 

3 Caixa de areia e ligação à valeta com tubagem embebida no passeio 

2  

1 Queda livre das águas pluviais junto à base das paredes dos edifícios 

NII   

Notas 
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Inspecção Visual Simples (Edifício da década de 60) 

 

 

 

 

 

MEXREB – METODOLOGIA EXIGENCIAL DE APOIO 

À REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 
Desenvolvido por Prof. Dr. Engº João Carlos Gonçalves Lanzinha - Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura - Universidade da Beira Interior 

 

 

 

 

 

 

INSPECÇÃO VISUAL PARA AVALIAÇÃO DO ESTADO 

DE CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO 
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A.1 ELEMENTOS VERTICAIS - PARTE OPACA  

A.1 Parte opaca 

1 Acabamentos Finais (Parte exterior) 
Material: Pedra granítica (Rodapé e nos acessos principais do edifício), Pedra mármore 

(moldura dos vãos envidraçados) e Pintura. 

Tipo: Pedra granítica, Pedra mármore e Tinta. 

4 Bom estado, sem necessidade de intervenção 

3 
A necessitar repintura / limpeza geral.  

Limpeza e reparação dos revestimentos cerâmicos, de pedra natural ou artificial até 10% 

2 Limpeza e reparação dos revestimentos cerâmicos, de pedra natural ou artificial até 50% 

1 A necessitar substituição superior a 50 % 

NII A queda de materiais põe em causa a segurança de pessoas e bens 

Notas 

 
Pedra granítica aplicada no rodapé do edifício. 

 
Pedra granítica nas laterais e bases dos acessos principais dos 

edifícios. 
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Aplicação da pedra mármore na moldura dos vãos dos envidraçados. 

 
Aplicação de Pintura de cor verde sobre e sob os vãos envidraçados e 

em varandas, e cor branca no resto da envolvente vertical. 
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2 Revestimento de paredes 

Material: Reboco tradicional de cimento e estuque ou papel de parede. 

Tipo: Reboco hidráulico pelo exterior, gesso ou papel de parede, pelo interior em zonas 

comuns, e cerâmicos em zonas de serviço húmidas. 

4 Bom estado, sem necessidade de intervenção. 

3 

Necessidade de limpar e refazer o revestimento até 10%. 

Microfissuras e fissuras estabilizadas, que não põem em perigo a estabilidade da parede e 

que requerem apenas uma reparação superficial ou pontual 

2 
Limpar e refazer o revestimento em cerca de 50%. 

Fissuras não estabilizadas e que requerem reparações significativas ou generalizadas. 

1 
Desprendimentos localizados de materiais. 

Refazer ou substituir totalmente o revestimento. 

NII Instabilidade dos revestimentos 

Notas 

 
Parede exterior da fachada posterior do edifício. 

 
Parede exterior da fachada principal junto aos cabos 

de telecomunicações. 
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3 Varandas 

Material: Betão armado, Gradeamentos metálicos 

Tipo: Laje maciça; Laje maciça em consola (canteiros, como elementos salientes), 

gradeamentos metálicos. 

4 Bom estado, sem necessidade de intervenção. Edifício sem varandas. 

3 A necessitar de reparações pontuais / repintura 

2  

1 A necessitar reparação total. Protecções a necessitar de substituição. 

NII Risco de ruína da varanda. Protecções inexistentes. 

Neste campo as varanda são interiores, 

pois pertencem ao perímetro interior do 

edifício. 

 
Varanda, fachada principal. 

 
Pavimento da varanda. 
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Canteiros. 

 

4 Infiltrações 

Local: Fachada posterior do edifício, varandas e vestíbulo de entrada. 

Consequências: Empolamento e posterior destacamento do revestimento. 

4 Não detectadas 

3 Muito localizadas. Reparação fácil e pontual. Fugas acidentais. 

2 
Quantidade significativa 

Grande reparação pontual e localizada 

1 Problemas graves. Infiltrações generalizadas. Reparações importantes e generalizadas. 

NII Riscos eléctricos devido a infiltrações  

Notas 

 
Na fachada posterior do edifício, por cima dos vãos envidraçados, 

já com o destacamento dos materiais de revestimento. 
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Infiltração. 

 
No vestíbulo de entrada do edifício. 
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5 Tipo de parede 

Material: Alvenaria de tijolo Cerâmico 

Espessura 25 cm 

4 Parede com isolamento térmico 

3 Parede dupla, sem isolamento 

2 Outras paredes com espessura superior a 40 cm 

1 Parede simples e espessura inferior a 40 cm 

NII Parede de fasquiado de madeira  

Notas 

 
Parede exterior. 

 
Revestimento em papel de parede pelo interior. 
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6 Condensações nos paramentos interiores 

Local: Instalações sanitárias. 

Consequências: Empolamento e destacamento do revestimento da parede. 

4 Não existem evidências de condensações nos paramentos interiores 

3 Existem evidências de condensações interiores em menos de 10% dos fogos 

2  

1 Existem evidências de condensações nos paramentos interiores em mais de 50% dos fogos 

NII   

Notas 

 
Destacamento da tinta. 

 
Destacamento da tinta. 

 
Manchas pretas por cima do vão da janela das instalações sanitárias. 
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A.2 ELEMENTOS VERTICAIS - ENVIDRAÇADOS  

A.2 Envidraçados 

7 Caixilharia 

Material: Janelas com caixilharia de madeira (janelas originais da época), com caixilharia em 

PVC (janelas mais recentes). 

Tipo: Janelas de batente e de correr. 

4 Bom estado. Sem necessidade de intervenção 

3 

Limpeza e pequena reparação de pintura, estanqueidade das folhas ou vidros 

Substituição parcial de ferragens ou mecanismos de accionamento 

Substituição total até 10% 

2 Reparação generalizada, com substituição até 60% 

1 
Degradação importante 

Substituição superior a 60% 

NII Risco eminente de queda para a via pública.  

Notas 

Temos dois tipos de 

janelas (janelas de 

batente – caixilharia de 

madeira com vidro 

simples e PVC com vidro 

duplo com caixa de ar) e 

(janelas de correr com 

caixilharia de alumínio 

com vidro simples). Para 

avaliação do estado de 

conservação vamos 

considerar as janelas 

originais em caixilharia de 

madeira e vidro simples, 

respeitando a época de 

construção do edifício. 

 

 
Janelas com caixilharia de madeira. 

 
Janelas com caixilharia de PVC. 
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Janelas com caixilharia de PVC. 

 
Janelas com caixilharia de alumínio. 
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8 Vidros 
Espessura: Vidro simples (4 a 5 mm aproximadamente) e vidro duplo com caixa-de-ar 

(5+10+6mm). 

Tipo: Vidro incolor de uma folha. 

4 Duplos. Vedação em boas condições 

3  

2 
Simples, em bom estado 

Vedações em más condições 

1 Simples, a necessitar substituição ou fissurados 

NII Vidros partidos  

Escolhemos o caso “mais gravoso”. 

 
Vidro duplo com caixa-de-ar. 

 
Vidro simples. 
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9 Protecções solares exteriores 

Material 

Tipo 

4 Existentes e em bom estado de conservação 

3 Existentes, a necessitar reparação até 60% 

2 Existentes, a necessitar reparação superior a 60% 

1 Inexistentes 

NII Fachadas livres e sem obstáculos, orientadas a Oeste, sem protecção nos envidraçados 

Notas 

 
Estores 

 
Mecanismo do estores. 
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Persianas interiores, fachada posterior do edifício. 

 

10 Infiltrações 

Local: Abaixo do peitoril, juntos às canalizações do gás em zonas comuns do edifício. 

Consequências: Empolamento do material de revestimento e criação de micro organismos 

(bolores). 

4 Sem indícios de infiltração 

3 Problemas pontuais ocasionados por penetração acidental de água 

2 
Evidência de infiltrações pontuais de água nas ombreiras e parte inferior do peitoril 

Peitoril sem inclinação 

1 

Graves problemas de infiltração de água 

Peitoril em calcário moca-creme ou sem dispositivo de drenagem de água ou protecção 

interior 

NII   

Notas 
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Manchas abaixo do peitoril. 

 
Infiltrações junto às tubagens de gás, em zona de circulação 

vertical comum, junto aos envidraçados. 

 

11 Condensações 

Local: Junto ao silicone que perfaz a vedação das caixilharias dos envidraçados. 

Tipo: Manchas pretas. 

4 Sem indícios de condensações interiores 

3 
Indícios de condensações interiores 

Envidraçado com dispositivo de recolha de condensados 

2 Envidraçados sem dispositivo de recolha de condensados 

1 

Indícios de condensações interiores em caixilharia de madeira 

Degradação dos materiais de revestimento em ombreiras e na parte inferior do peitoril 

devido a condensações nos envidraçados 

NII Existência de micro-organismos   

Notas 

 
Silicone da vedação das caixilharias dos envidraçados. 
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B COBERTURA 

B.1 Zona Comum 

12 Revestimento 

Material: Telhas 

Tipo: Telha cerâmica 

4 Revestimento em bom estado de conservação e limpeza 

3 

Falta de manutenção, necessitando pequenas reparações em peças e acessórios, 

nomeadamente cumeeiras, remates perimetrais, etc. 

Recomenda-se a fixação ou substituição dos elementos de revestimento até 10% 

Substituição dos elementos de suporte degradados até 10% 

2 

Estado de degradação importante, necessitando reparações generalizadas com 

substituição de elementos de revestimento ou reconstrução da cobertura até 60% 

Substituição de elementos de suporte degradados até 60% 

Refazer pendente da cobertura  

1 
Degradação generalizada. Vegetação parasitária. Necessidade de reparação ou 

substituição total 

NII 
Risco de queda de elementos na via pública. 

Problemas graves de infiltração de água 

 

Notas 

 
Cobertura. 
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13 Tipo de cobertura 

Material: Laje de cobertura em vigas pré-esforçadas de betão armado. 

Espessura Entre 20 a 25cm 

4 

Cobertura com isolamento térmico e estrutura contínua estável e em bom estado de 

conservação 

Cobertura com estrutura descontínua, fortemente ventilada e isolamento térmico 

colocado sobre a laje de esteira 

3 
Cobertura com estrutura contínua, estável, em bom estado de conservação, mas sem 

isolamento térmico 

2 
Cobertura com estrutura descontínua, estável, em bom estado de conservação, sem 

isolamento térmico 

1 
Cobertura com estrutura descontínua, não estável, em mau estado de conservação, sem 

isolamento térmico 

NII Risco de ruína eminente da cobertura  

Notas 

 

 
Cobertura. 
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14 Infiltrações 

Local: No tecto do último piso em zona comum. 

Consequências: Aparecimento de manchas (havendo a possibilidade de criação de fungos) 

4 Sem evidências de infiltrações de água na cobertura  

3 
Infiltrações de água muito pontuais e devidas a acidente 

Reparação fácil e pontual 

2 
Infiltração grave, muito localizada 

Grande reparação pontual e localizada 

1 
Problemas graves. Infiltrações generalizadas 

Reparação importante e generalizada 

NII 
Infiltração grave de água, colocando em causa a segurança estrutural 

Riscos eléctricos associados à infiltração de água 

 

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alçapão de acesso ao sótão. 

 
Manchas amarelas no tecto do último piso. 
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15 Condensações  

Local: Tecto do último piso em zona comum. 

Tipo: Manchas amarelas. 

4 Não existem evidências de condensações na face interior da cobertura 

3 Existem evidências de condensações na face interior em menos de 10% da área 

2  

1 Existem evidências de condensações na face interior em mais de 50% da área 

NII Existência de micro-organismos  

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manchas amarelas no tecto do último piso. 

 

16 Ligações com elementos salientes 

Material: Alvenaria de tijolo. 

Tipo: Cerâmico. 

4 Ligações existentes, estanques e em bom estado de conservação 

3 
Ligações existentes, estanques e em mau estado de conservação 

Necessidade de substituição até 10% 

2 
Ligações deficientes, não estanques 

Necessidade de substituição até 50% 

1 
Ligações inexistentes. 

Necessidade de substituição superior a 50% 

NII Riscos eléctricos associados à infiltração de água  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chaminés. 
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17 Capeamentos  

Material: Chapa metálica zincada. 

Características: “L” 

4 Capeamentos existentes, estanques e em bom estado de conservação 

3 
Capeamentos existentes, estanques e em mau estado de conservação 

Necessidade de substituição até 10% 

2 
Capeamentos deficientes, não estanques 

Necessidade de substituição até 50% 

1 
Capeamentos inexistentes 

Necessidade de substituição superior a 50% 

NII Capeamentos soltos e em risco de queda para a via pública  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capeamentos na face lateral das chaminés. 

 
Verifica-se a falta de capeamentos do beiral da cobertura. 

Neste caso podemos considerar a falta de alguns capeamentos na 

protecção do beiral da cobertura, mas não em todos os elementos, 

logo vamos assumir uma posição intermédia na classificação deste 

item. 
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18 Caleiras 

Material: Chapa zincada ao natural. 

Características: Secção em “U”. 

4 
Caleiras exteriores com funcionamento eficaz 

Bom estado de conservação e limpeza 

3 
Caleiras exteriores, limpas e com funcionamento eficaz 

Revestimento a necessitar reparação 

2 

Caleiras interiores limpas e com bom funcionamento 

Caleiras exteriores com funcionamento deficiente ou com necessidade de substituição 

até 10% 

Sistema de fixação degradado 

1 

Caleiras inexistentes ou com falta de peças 

Caleiras interiores entupidas ou com funcionamento deficiente 

Evidências de transbordo das águas pluviais para o interior 

NII 
Sistema de fixação deficiente 

Risco de queda para a via pública 

 

Podemos notar em 

alguns parafusos de 

fixação das caleiras 

alguma corrosão, 

mas sem que esta 

contribua para uma 

recolha deficiente 

das águas pluviais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Caleiras. 
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19 Tubos de queda 

Material: Chapa zincada ao natural. 

Características: Secção rectangular. 

4 
Tubos de queda exteriores, com funcionamento eficaz. 

Bom estado de conservação e limpeza.  

3 
Tubos de queda exteriores com funcionamento eficaz. 

Revestimento a necessitar de reparação. 

2 

Tubos de queda interiores, com ralos limpos e com bom funcionamento. 

Tubos de queda exteriores com funcionamento deficiente ou com necessidade de 

substituição até 10%.  

1 

Tubos de queda inexistentes ou com falta de peças. 

Tubos de queda interiores, entupidos ou com funcionamento deficiente. 

Evidências de infiltração de águas pluviais para o interior. 

NII   

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tubo de queda. 

 

 



167 

 

20 Ligação à rede de águas pluviais 

Tipo: Escoamento livre das águas pluviais à saída do tubo de queda junto á base dos edifícios. 

Consequências: Provocar humidades nos paramentos interiores da envolvente vertical do 

edifício (humidade ascensional). 

4 Caixa de areia e ligação à rede geral de drenagem de águas pluviais 

3 Caixa de areia e ligação à valeta com tubagem embebida no passeio 

2  

1 Queda livre das águas pluviais junto à base das paredes dos edifícios 

NII   

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zona de escoamento das águas pluviais junto á base dos edifícios. 
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Inspecção Visual Simples (Edifício da década de 70) 

 

 

 

 

 

MEXREB – METODOLOGIA EXIGENCIAL DE APOIO 

À REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 
Desenvolvido por Prof. Dr. Engº João Carlos Gonçalves Lanzinha - Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura - Universidade da Beira Interior 

 

 

 

 

 

 

INSPECÇÃO VISUAL PARA AVALIAÇÃO DO ESTADO 

DE CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO 
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A.ELEMENTOS VERTICAIS - PARTE OPACA  

A.1 Parte opaca 

1 Acabamentos Finais (Parte Exterior) 

Material: Azulejos (em pastilha) e faixa de rodapé, reboco e pintura; Peitoris  

Tipo: Pastilha cerâmica; Reboco hidráulico; Faixa Cerâmica de rodapé; Tinta; Peitoris em 

pedra mármore. 

4 Bom estado, sem necessidade de intervenção 

3 
A necessitar repintura / limpeza geral.  

Limpeza e reparação dos revestimentos cerâmicos, de pedra natural ou artificial até 10% 

2 Limpeza e reparação dos revestimentos cerâmicos, de pedra natural ou artificial até 50% 

1 A necessitar substituição superior a 50 % 

NII A queda de materiais põe em causa a segurança de pessoas e bens 

(Explicar onde podemos encontrar 

esse tipo de materiais). 

 
Parede exterior com acabamento em azulejo (pastilha 
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cerâmica) e faixa cerâmica de rodapé; pintura. 

 
Parede exterior pertencente à fachada posterior do 

edifício onde estão localizadas as instalações da rede 

de gás. 
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2 Revestimento de paredes 

Material: Reboco de cimento. 

Tipo: Reboco hidráulico. 

4 Bom estado, sem necessidade de intervenção. 

3 

Necessidade de limpar e refazer o revestimento até 10%. 

Microfissuras e fissuras estabilizadas, que não põem em perigo a estabilidade da parede e 

que requerem apenas uma reparação superficial ou pontual 

2 
Limpar e refazer o revestimento em cerca de 50%. 

Fissuras não estabilizadas e que requerem reparações significativas ou generalizadas. 

1 
Desprendimentos localizados de materiais. 

Refazer ou substituir totalmente o revestimento. 

NII Instabilidade dos revestimentos 

Notas 

 
Parede exterior pertencente à fachada posterior do 

edifício com a presença de algumas microfissuras, 

onde estão localizadas as instalações da rede de gás.  

 
Parede da fachada principal necessitando de limpeza. 
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3 Varandas 
Material: Laje maciça em betão armado, gradeamentos em alumínio e piso com revestimento 

cerâmico. 

Tipo: Laje em consola, gradeamentos paralelos, piso revestido com cerâmico pitonado. 

4 Bom estado, sem necessidade de intervenção. Edifício sem varandas. 

3 A necessitar de reparações pontuais / repintura 

2  

1 A necessitar reparação total. Protecções a necessitar de substituição. 

NII Risco de ruína da varanda. Protecções inexistentes. 

Notas 

 
Varanda (laje maciça em consola) apresentando sinais de humidade 

na base inferior da consola, com empolamento do material de 

revestimento da mesma. Esta também apresenta sinais da presença 

de sais (de cor branca), derivados de um tipo de anomalia designada 

de fluorescência. 

 
Sinais de fissuração junto á união dos elementos de fixação dos 

gradeamentos em alumínio. 
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Revestimento do pavimento (Cerâmico pitonado) aplicado no piso da 

varanda. 

 

4 Infiltrações 
Local: Em zonas de escoamento das águas pluviais de tubos de queda junto á base dos 

edifícios.  

Consequências: Empolamento do revestimento e vegetação (musgos). 

4 Não detectadas 

3 Muito localizadas. Reparação fácil e pontual. Fugas acidentais. 

2 
Quantidade significativa 

Grande reparação pontual e localizada 

1 Problemas graves. Infiltrações generalizadas. Reparações importantes e generalizadas. 

NII Riscos eléctricos devido a infiltrações 

Notas 

 
Paredes da fachada posterior do edifício com sinais de infiltração, junto à 

zona de escoamento das águas pluviais 
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Infiltração numa parede exterior pertencente à marquise. 
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5 Tipo de parede 
Material: Parede dupla de tijolo furado com caixa-de-ar, rebocada (Reboco de cimento 

hidráulico) pelo exterior e interior, sendo ao mesmo tempo revestida por material cerâmico 

(azulejo em pastilha cerâmica exteriormente e interiormente a madeira (a meia altura e em 

altura). 

Espessura 33 cm 

4 Parede com isolamento térmico 

3 Parede dupla, sem isolamento 

2 Outras paredes com espessura superior a 40 cm 

1 Parede simples e espessura inferior a 40 cm 

NII Parede de fasquiado de madeira 

Notas 

 
Parede da envolvente exterior. 

 

 

6 Condensações nos paramentos interiores 
Local: Zona da marquise ao longo dos envidraçados, nas paredes interiores da cozinha junto 

aos tectos (por cima do esquentador e dos armários) e junto ao sistemas de admissão e 

exaustão de ar numa casa de banho interior. 

Consequências: Aparecimento de manchas, destacamento dos revestimentos, degradação dos 

envidraçados. 

4 Não existem evidências de condensações nos paramentos interiores 

3 Existem evidências de condensações interiores em menos de 10% dos fogos 

2  

1 Existem evidências de condensações nos paramentos interiores em mais de 50% dos fogos 

NII  
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Notas 
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ELEMENTOS VERTICAIS - ENVIDRAÇADOS  

A.2 Envidraçados 

7 Caixilharia 

Material: Alumínio 

Tipo: Janelas de correr com caixilharias de alumínio de folha simples e dupla 

4 Bom estado. Sem necessidade de intervenção 

3 

Limpeza e pequena reparação de pintura, estanqueidade das folhas ou vidros 

Substituição parcial de ferragens ou mecanismos de accionamento 

Substituição total até 10% 

2 Reparação generalizada, com substituição até 60% 

1 
Degradação importante 

Substituição superior a 60% 

NII Risco eminente de queda para a via pública. 

Notas 

 
Caixilharias de alumínio de uma folha (janelas de 

correr). 

 
Caixilharias de alumínio com dupla folha (janelas de 

correr). 
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Mecanismos de accionamento dos envidraçados. 

 
Janela de correr localizada numa instalação sanitária. 
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8 Vidros 
Espessura: Para vidros simples incolor (4 a 5 mm aproximadamente) e para vidro duplo incolor 

com caixa-de-ar (6+10+5mm). 

Tipo: Vidro simples em janelas originais relativas à época de construção e vidro duplo com 

caixa-de-ar. 

4 Duplos. Vedação em boas condições 

3  

2 
Simples, em bom estado 

Vedações em más condições 

1 Simples, a necessitar substituição ou fissurados 

NII Vidros partidos 

Considera-se o vidro 

simples como o caso “mais 

gravoso”.  

 

Foi possível encontrar dois 

envidraçados com vidros 

fissurados na fracção 

visitada. 

 
Envidraçado com vidro duplo com caixa-de-ar. 

 
Envidraçado com vidro simples incolor. 
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9 Protecções solares exteriores 

Material: Plástico 

Tipo: Estores 

4 Existentes e em bom estado de conservação 

3 Existentes, a necessitar reparação até 60% 

2 Existentes, a necessitar reparação superior a 60% 

1 Inexistentes 

NII Fachadas livres e sem obstáculos, orientadas a Oeste, sem protecção nos envidraçados 

Notas 

 
Estores. 

 
Caixa de estores. 

 
Uso de persianas como elemento de protecção 

solar interior numa instalação sanitária. 
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Uso de Cortinas como elemento de protecção 

solar interior em compartimentos principais. 

 

10 Infiltrações 

Local: Sala (Nos revestimentos em madeira junto á base dos envidraçados). 

Consequências: Entrada de água devido à vedação deficiente das caixilharias. 

4 Sem indícios de infiltração 

3 Problemas pontuais ocasionados por penetração acidental de água 

2 
Evidência de infiltrações pontuais de água nas ombreiras e parte inferior do peitoril 

Peitoril sem inclinação 

1 

Graves problemas de infiltração de água 

Peitoril em calcário moca-creme ou sem dispositivo de drenagem de água ou protecção 

interior 

NII  

Notas 

 
Nos peitoris. 
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Nos revestimentos em madeira interiores. 

 

11 Condensações 

Local: Cozinha (caixas de estores junto ao envidraçados 

Tipo: Manchas (pontos negros) 

4 Sem indícios de condensações interiores 

3 
Indícios de condensações interiores 

Envidraçado com dispositivo de recolha de condensados 

2 Envidraçados sem dispositivo de recolha de condensados 

1 

Indícios de condensações interiores em caixilharia de madeira 

Degradação dos materiais de revestimento em ombreiras e na parte inferior do peitoril 

devido a condensações nos envidraçados 

NII Existência de micro-organismos  

Notas 

 
Cozinha, na caixa de estores junto ao envidraçado. 
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Na caixilharia e caixa de estores. 
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B COBERTURA 

B.1 Zona Comum 

12 Revestimento 

Material: Telhas Cerâmicas 

Tipo: Telhas lusa cerâmica 

4 Revestimento em bom estado de conservação e limpeza 

3 

Falta de manutenção, necessitando pequenas reparações em peças e acessórios, 

nomeadamente cumeeiras, remates perimetrais, etc. 

Recomenda-se a fixação ou substituição dos elementos de revestimento até 10% 

Substituição dos elementos de suporte degradados até 10% 

2 

Estado de degradação importante, necessitando reparações generalizadas com 

substituição de elementos de revestimento ou reconstrução da cobertura até 60% 

Substituição de elementos de suporte degradados até 60% 

Refazer pendente da cobertura  

1 
Degradação generalizada. Vegetação parasitária. Necessidade de reparação ou 

substituição total 

NII 
Risco de queda de elementos na via pública. 

Problemas graves de infiltração de água 

Notas 
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13 Tipo de cobertura 

Material: Laje aligeirada em vigotas pré-esforçadas em betão armado. 

Espessura Aproximadamente 20 cm 

4 

Cobertura com isolamento térmico e estrutura contínua estável e em bom estado de 

conservação 

Cobertura com estrutura descontínua, fortemente ventilada e isolamento térmico 

colocado sobre a laje de esteira 

3 
Cobertura com estrutura contínua, estável, em bom estado de conservação, mas sem 

isolamento térmico 

2 
Cobertura com estrutura descontínua, estável, em bom estado de conservação, sem 

isolamento térmico 

1 
Cobertura com estrutura descontínua, não estável, em mau estado de conservação, sem 

isolamento térmico 

NII Risco de ruína eminente da cobertura 

Notas 

 
 

 

  



187 

 

14 Infiltrações em Tectos interiores 

Local: Junto á união dos tubos de queda com a laje de cobertura. 

Consequências: Ocorrência de manchas e empolamento dos revestimentos e posterior 

destacamento dos materiais. Aparecimentos de humidades nos tectos das fracções e paredes. 

4 Sem evidências de infiltrações de água na cobertura  

3 
Infiltrações de água muito pontuais e devidas a acidente 

Reparação fácil e pontual 

2 
Infiltração grave, muito localizada 

Grande reparação pontual e localizada 

1 
Problemas graves. Infiltrações generalizadas 

Reparação importante e generalizada 

NII 
Infiltração grave de água, colocando em causa a segurança estrutural 

Riscos eléctricos associados à infiltração de água 

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na união do tubo de queda com a cobertura. 
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15 Condensações  

Local: Laje de cobertura na face interior 

Tipo:  

4 Não existem evidências de condensações na face interior da cobertura 

3 Existem evidências de condensações na face interior em menos de 10% da área 

2  

1 Existem evidências de condensações na face interior em mais de 50% da área 

NII Existência de micro-organismos 

Notas: 

Adoptou-se a classificação 

mais conservadora. 

 

Não foi possível verificar 

 

 

16 Ligações com elementos salientes 

Material: Laje de cobertura da casa das máquinas, e chaminés. 

Tipo: Ligação das chaminés com a cobertura. 

4 Ligações existentes, estanques e em bom estado de conservação 

3 
Ligações existentes, estanques e em mau estado de conservação 

Necessidade de substituição até 10% 

2 
Ligações deficientes, não estanques 

Necessidade de substituição até 50% 

1 
Ligações inexistentes. 

Necessidade de substituição superior a 50% 

NII Riscos eléctricos associados à infiltração de água 

Notas 
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17 Capeamentos  

Material: Chapa metálica zincada 

Características: Secção em “U” 

4 Capeamentos existentes, estanques e em bom estado de conservação 

3 
Capeamentos existentes, estanques e em mau estado de conservação 

Necessidade de substituição até 10% 

2 
Capeamentos deficientes, não estanques 

Necessidade de substituição até 50% 

1 
Capeamentos inexistentes 

Necessidade de substituição superior a 50% 

NII Capeamentos soltos e em risco de queda para a via pública 

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podemos observar pela mancha de sinal de escorrência das águas 

pluviais, há falta de elementos. 

 
Tal como acontece na foto anterior, aqui também se observa a 

falta de elementos. 
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18 Caleiras 

Material: Moldadas em betão. 

Características: São caleiras interiores. 

4 
Caleiras exteriores com funcionamento eficaz 

Bom estado de conservação e limpeza 

3 
Caleiras exteriores, limpas e com funcionamento eficaz 

Revestimento a necessitar reparação 

2 

Caleiras interiores limpas e com bom funcionamento 

Caleiras exteriores com funcionamento deficiente ou com necessidade de substituição 

até 10% 

Sistema de fixação degradado 

1 

Caleiras inexistentes ou com falta de peças 

Caleiras interiores entupidas ou com funcionamento deficiente 

Evidências de transbordo das águas pluviais para o interior 

NII 
Sistema de fixação deficiente 

Risco de queda para a via pública 

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver através das arrecadações. 
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19 Tubos de queda 

Material: Tubos em PVC 

Características: Secção circular “O” 

4 
Tubos de queda exteriores, com funcionamento eficaz. 

Bom estado de conservação e limpeza.  

3 
Tubos de queda exteriores com funcionamento eficaz. 

Revestimento a necessitar de reparação. 

2 

Tubos de queda interiores, com ralos limpos e com bom funcionamento. 

Tubos de queda exteriores com funcionamento deficiente ou com necessidade de 

substituição até 10%.  

1 

Tubos de queda inexistentes ou com falta de peças. 

Tubos de queda interiores, entupidos ou com funcionamento deficiente. 

Evidências de infiltração de águas pluviais para o interior. 

NII  

Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Temos aqui dois tipos de tubos de queda: Tubo de queda 

com secção circular (edifício em estudo) e tubo de queda 

com secção rectangular (edifício geminado). 
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20 Ligação à rede de águas pluviais 

Tipo: Escoamento directo das águas junto á base do edifício 

Consequências: Humidade ascensional nos elementos verticais opacos a envolvente do edifício. 

4 Caixa de areia e ligação à rede geral de drenagem de águas pluviais 

3 Caixa de areia e ligação à valeta com tubagem embebida no passeio 

2  

1 Queda livre das águas pluviais junto à base das paredes dos edifícios 

NII  

Neste campo 

considerou-se o caso 

mais gravoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Com ligação a uma caixa de areia e ligação á rede pública de drenagem 

de águas pluviais.  
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Outro tipo de ligação sendo o caso mais “gravoso”, com o escoamento 

das águas pluviais junto á base da parede dos edifícios. 
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Aplicação do NRAU – Edifício da década de 50 

 
 

 

NRAU – NOVO REGIME DE ARRENDAMENTO URBANO 

Ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios 

 

____________|____________ 

código do técnico           número da ficha 

A. IDENTIFICAÇÃO 

Rua/Av./Pc.: João Alves da Silva 

Número: 1 Andar: Cave direita Localidade: Covilhã Código postal:6200-118  Covilhã 

Distrito: Castelo Branco Concelho: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Artigo matricial: ..................................................  Fracção: ............................................................  Código SIG (facultativo): .......................................  

B. CARACTERIZAÇÃO 

N.º de pisos 

do edifício 

|0|4| 

N.º de unidades 

do edifício 

|0|7| 

Época de 

construção 

 (1951 a 1982) 

Tipologia 

estrutural 

Estrutura de 

Alvenaria 

N.º de divisões 

do locado 

|0|7| 

Uso do 

locado 

Habitação 

C. Anomalias de elementos funcionais Anomalias 
Não se 

aplica Ponderação Pontuação 

 

Muito 

ligeiras 
Ligeiras Médias Graves 

Muito 

graves 

Edifício 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. Estrutura  X     x   6   = 24 

2. Cobertura  X     x   5   = 20 

3. Elementos salientes  X     x   3   = 12 

Outras partes comuns         

4. Paredes X      x   3   = 15 

5. Revestimentos de pavimentos  X     x   2   = 8 

6. Tectos X      x   2   = 10 

7. Escadas  X     x   3   = 12 

8. Caixilharia e portas  X     x   2   = 8 

9. Dispositivos de protecção contra queda X      x   3   = 15 

10. Instalação de distribuição de água X      x   1   = 5 

11. Instalação de drenagem de águas residuais X      x   1   = 5 

12. Instalação de gás X      x   1   = 5 

13. Instalação eléctrica e de iluminação X      x   1   = 5 

14. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão X      x   1   = 5 

15. Instalação de ascensores      X x   3   = _______ 

16. Instalação de segurança contra incêndio X      x   1   = 5 

17. Instalação de evacuação de lixo      X x   1   = _______ 

Locado         

18. Paredes exteriores   X    x   5   = 15 

19. Paredes interiores    X   x   3   = 6 

20. Revestimentos de pavimentos exteriores  X     x   2   = 8 

21. Revestimentos de pavimentos interiores   X    x   4   = 12 

22. Tectos   X    x   4   = 12 

23. Escadas      X x   4   = _______ 

24. Caixilharia e portas exteriores  X     x   5   = 20 

25. Caixilharia e portas interiores  X     x   3   = 12 

26. Dispositivos de protecção de vãos  X     x   2   = 8 

27. Dispositivos de protecção contra queda X      x   4   = 20 

28. Equipamento sanitário   X    x   3   = 9 

29. Equipamento de cozinha  X     x   3   = 12 

30. Instalação de distribuição de água  X     x   3   = 12 
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31. Instalação de drenagem de águas residuais  X     x   3   = 12 

32. Instalação de gás  X     x   3   = 12 

33. Instalação eléctrica  X     x   3   = 12 

34. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão  X     x   1   = 4 

35. Instalação de ventilação  X     x   2   = 8 

36. Instalação de climatização      X x   2   = _______ 

37. Instalação de segurança contra incêndio      X x   2   = _______ 

D. Determinação do índice de anomalias 

Total das pontuações (a)  348 
         

Total das ponderações atribuídas aos elementos funcionais aplicáveis (b) 88 

 

 
         

Índice de anomalias (a/b)  3,954 
 

E. DESCRIÇÃO DE SINTOMAS QUE MOTIVAM A ATRIBUIÇÃO DE NÍVEIS DE ANOMALIAS "GRAVES" E/OU 

"MUITO GRAVES" 

Número 

do elemento 

funcional 

   Relato síntese da anomalia 

Identificação das 

fotografias 

ilustrativas 

19 [Instalação Sanitária] Fendilhação dos revestimentos cerâmicos e posterior destacamento dos 

mesmos com uma área aproximada de 1 m
2
. Anomalia detectada junto à banheira por detrás 

de um equipamento eléctrico [máquina de lavar louça]. ....................................................................................   

SAM_0597 

F. AVALIAÇÃO 

Com base na observação das condições presentes e visíveis no momento da vistoria e nos termos do artigo 6.º da Portaria 

XXX/2006, 

declaro que: 

 O estado de conservação é: 

Excelente  Bom X Médio  Mau  Péssimo  

 As partes comuns possuem um estado de conservação Excelente e o locado possui um estado de conservação Bom 

(apenas se aplica em edifícios constituídos por mais de uma unidade) 

 Existem situações que constituem grave risco para a segurança e saúde 

públicas e/ou dos residentes: Sim  Não X 

G. OBSERVAÇÕES 

Todas as zonas comuns do edifício foram observadas. Quanto ao locado, apenas foi analisado um, referente à Cave direita 

do n.º 1. ................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

H. TÉCNICO 

Nome do técnico: Carlos Samuel Nogueira da Silva 

Assinatura:  .......................................................................................................................... Data de vistoria: 2013|07|13 

 

I. COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO (preenchimento pela CAM) 

Nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 49.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, e no artigo 15.º 

do Decreto-Lei n.º 161/2006, de 8 de Agosto, declara-se que as partes comuns e o locado acima identificados 

possuem o seguinte Coeficiente de Conservação: 

3,954 

 

Assinatura do responsável da CAM: .....................................................................................................................................................................  

Data de emissão: __________|______|______ (Validade: 3 anos) 
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Aplicação do NRAU – Edifício da década de 60 

 
 

 

NRAU – NOVO REGIME DE ARRENDAMENTO URBANO 

Ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios 

 

____________|____________ 

código do técnico           número da ficha 

A. IDENTIFICAÇÃO 

Rua/Av./Pc.: Rua João Alves da Silva 

Número: 2 Andar: R/C Esquerdo Localidade: Covilhã Código postal: 6200 – 118 Covilhã 

Distrito: Castelo Branco Concelho: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Artigo matricial:  Fracção:  Código SIG (facultativo): .......................................  

B. CARACTERIZAÇÃO 

N.º de pisos 

do edifício 

|0|4| 

N.º de unidades 

do edifício 

|0|8| 

Época de 

construção 

 (1951 a 1982) 

Tipologia 

estrutural 

Betão Armado 

N.º de divisões 

do locado 

|0|4| 

Uso do 

locado 

Habitação 

C. Anomalias de elementos funcionais Anomalias 
Não se 

aplica Ponderação Pontuação 

 

Muito 

ligeiras 
Ligeiras Médias Graves 

Muito 

graves 

Edifício 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. Estrutura  X     x   6   = 24 

2. Cobertura  X     x   5   = 20 

3. Elementos salientes  X     x   3   = 12 

Outras partes comuns         

4. Paredes   X    x   3   = 9 

5. Revestimentos de pavimentos  X     x   2   = 8 

6. Tectos  X     x   2   = 8 

7. Escadas    X   x   3   = 6 

8. Caixilharia e portas  X     x   2   = 8 

9. Dispositivos de protecção contra queda X      x   3   = 15 

10. Instalação de distribuição de água X      x   1   = 5 

11. Instalação de drenagem de águas residuais X      x   1   = 5 

12. Instalação de gás X      x   1   = 5 

13. Instalação eléctrica e de iluminação X      x   1   = 5 

14. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão  X     x   1   = 4 

15. Instalação de ascensores      X x   3   = _______ 

16. Instalação de segurança contra incêndio      X x   1   = _______ 

17. Instalação de evacuação de lixo      X x   1   = _______ 

Locado         

18. Paredes exteriores  X     x   5   = 20 

19. Paredes interiores   X    x   3   = 9 

20. Revestimentos de pavimentos exteriores  X     x   2   = 8 

21. Revestimentos de pavimentos interiores  X     x   4   = 16 

22. Tectos  X     x   4   = 16 

23. Escadas      X x   4   = _______ 

24. Caixilharia e portas exteriores X      x   5   = 25 

25. Caixilharia e portas interiores  X     x   3   = 12 

26. Dispositivos de protecção de vãos  X     x   2   = 8 

27. Dispositivos de protecção contra queda  X     x   4   = 16 

28. Equipamento sanitário X      x   3   = 15 

29. Equipamento de cozinha X      x   3   = 15 

30. Instalação de distribuição de água  X     x   3   = 12 

31. Instalação de drenagem de águas residuais X      x   3   = 15 
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32. Instalação de gás      X x   3   = _______ 

33. Instalação eléctrica  X     x   3   = 12 

34. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão  X     x   1   = 4 

35. Instalação de ventilação X      x   2   = 10 

36. Instalação de climatização      X x   2   = _______ 

37. Instalação de segurança contra incêndio      X x   2   = _______ 

D. Determinação do índice de anomalias 

Total das pontuações (a)  347 
         

Total das ponderações atribuídas aos elementos funcionais aplicáveis (b) 84  
         

Índice de anomalias (a/b)  4,131 
 

E. DESCRIÇÃO DE SINTOMAS QUE MOTIVAM A ATRIBUIÇÃO DE NÍVEIS DE ANOMALIAS "GRAVES" E/OU 

"MUITO GRAVES" 

Número 

do elemento 

funcional 

   Relato síntese da anomalia 

Identificação das 

fotografias 

ilustrativas 

7 [Escadas exteriores do edifício] O elemento estrutural em questão trata-se de um lanço de 

escadas localizado no exterior do edifício, mais propriamente, na fachada posterior do mesmo, 

sendo possível observar o destacamento do betão de recobrimento e a corrosão das 

armaduras já avançada. Pode-se também observar no mesmo elemento os vários focinhos dos 

degraus partidos. 

SAM_0745 

SAM_0750 

SAM_0754 

F. AVALIAÇÃO 

Com base na observação das condições presentes e visíveis no momento da vistoria e nos termos do artigo 6.º da Portaria 

XXX/2006, 

declaro que: 

 O estado de conservação é: 

Excelente  Bom X Médio  Mau  Péssimo  

 As partes comuns possuem um estado de conservação BOM e o locado possui um estado de conservação BOM 

(apenas se aplica em edifícios constituídos por mais de uma unidade)   

 Existem situações que constituem grave risco para a segurança e saúde 

públicas e/ou dos residentes: Sim  Não X 

G. OBSERVAÇÕES 

Neste edifício foram observadas todas as zonas comuns. Quanto aos locados, apenas foi avaliado o locado referente ao 

R/C esquerdo. É de enaltecer que esta fracção não dispõe de instalação de gás, uma vez que utiliza uma caldeira eléctrica 

para AQS. 

H. TÉCNICO 

Nome do técnico: Carlos Samuel Nogueira da Silva 

Assinatura:  .......................................................................................................................... Data de vistoria: 2013|07|13 

 

I. COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO (preenchimento pela CAM) 

Nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 49.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, e no artigo 15.º 

do Decreto-Lei n.º 161/2006, de 8 de Agosto, declara-se que as partes comuns e o locado acima identificados 

possuem o seguinte Coeficiente de Conservação: 

4,131 

 

Assinatura do responsável da CAM: .....................................................................................................................................................................  

Data de emissão: __________|______|______ (Validade: 3 anos) 
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Aplicação do NRAU – Edifício da década de 70 

 
 

 

NRAU – NOVO REGIME DE ARRENDAMENTO URBANO 

Ficha de avaliação do nível de conservação de edifícios 

 

____________|____________ 

código do técnico           número da ficha 

A. IDENTIFICAÇÃO 

Rua/Av./Pc.: Praça Dr. Duarte Simões, Bloco D 

Número: Bloco D Andar: 3.º Esquerdo Localidade: Covilhã Código postal:6200-084  Covilhã 

Distrito: Castelo Branco Concelho: Covilhã Freguesia: São Pedro 

Artigo matricial: ..................................................  Fracção: ............................................................  Código SIG (facultativo): .......................................  

B. CARACTERIZAÇÃO 

N.º de pisos 

do edifício 

|0|5| 

N.º de unidades 

do edifício 

|1|0| 

Época de 

construção 

 (1951 a 1982) 

Tipologia 

estrutural 

Betão Armado 

N.º de divisões 

do locado 

|0|6| 

Uso do 

locado 

Habitação 

C. Anomalias de elementos funcionais Anomalias 
Não se 

aplica Ponderação Pontuação 

 

Muito 

ligeiras 
Ligeiras Médias Graves 

Muito 

graves 

Edifício 
(5) (4) (3) (2) (1) 

1. Estrutura   X    x   6   = 18 

2. Cobertura    X   x   5   = 10 

3. Elementos salientes  X     x   3   = 12 

Outras partes comuns         

4. Paredes  X     x   3   = 12 

5. Revestimentos de pavimentos  X     x   2   = 8 

6. Tectos X      x   2   = 10 

7. Escadas X      x   3   = 15 

8. Caixilharia e portas X      x   2   = 10 

9. Dispositivos de protecção contra queda X      x   3   = 15 

10. Instalação de distribuição de água  X     x   1   = 4 

11. Instalação de drenagem de águas residuais X      x   1   = 5 

12. Instalação de gás   X    x   1   = 3 

13. Instalação eléctrica e de iluminação  X     x   1   = 4 

14. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão X      x   1   = 5 

15. Instalação de ascensores X      x   3   = 15 

16. Instalação de segurança contra incêndio      X x   1   = _______ 

17. Instalação de evacuação de lixo   X    x   1   = 3 

Locado         

18. Paredes exteriores  X     x   5   = 20 

19. Paredes interiores  X     x   3   = 12 

20. Revestimentos de pavimentos exteriores  X     x   2   = 8 

21. Revestimentos de pavimentos interiores X      x   4   = 20 

22. Tectos   X    x   4   = 12 

23. Escadas      X x   4   = _______ 

24. Caixilharia e portas exteriores  X     x   5   = 20 

25. Caixilharia e portas interiores  X     x   3   = 12 

26. Dispositivos de protecção de vãos  X     x   2   = 8 

27. Dispositivos de protecção contra queda  X     x   4   = 16 

28. Equipamento sanitário X      x   3   = 15 

29. Equipamento de cozinha  X     x   3   = 12 

30. Instalação de distribuição de água  X     x   3   = 12 

31. Instalação de drenagem de águas residuais X      x   3   = 15 
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32. Instalação de gás   X    x   3   = 9 

33. Instalação eléctrica  X     x   3   = 12 

34. Instalações de telecomunicações e contra a intrusão  X     x   1   = 4 

35. Instalação de ventilação  X     x   2   = 8 

36. Instalação de climatização      X x   2   = _______ 

37. Instalação de segurança contra incêndio      X x   2   = _______ 

D. Determinação do índice de anomalias 

Total das pontuações (a)  356 
         

Total das ponderações atribuídas aos elementos funcionais aplicáveis (b) 89  
         

Índice de anomalias (a/b)  4 
 

E. DESCRIÇÃO DE SINTOMAS QUE MOTIVAM A ATRIBUIÇÃO DE NÍVEIS DE ANOMALIAS "GRAVES" E/OU 

"MUITO GRAVES" 

Número 

do elemento 

funcional 

   Relato síntese da anomalia 

Identificação das 

fotografias 

ilustrativas 

2 [Sistema de drenagem de águas pluviais] É possível observar este tipo de anomalia 

pontualmente nas uniões ou nos locais onde se estabelece a ligação das platibandas com os 

tubos de queda, sendo visível na fachada principal e posterior do edifício. O sistema de 

drenagem de águas pluviais apresenta anomalias dando origem a infiltrações pontuais nas 

ligações referenciadas. 

SAM_0817 

SAM_0850 

SAM_0851 

F. AVALIAÇÃO 

Com base na observação das condições presentes e visíveis no momento da vistoria e nos termos do artigo 6.º da Portaria 

XXX/2006, 

declaro que: 

 O estado de conservação é: 

Excelente  Bom X Médio  Mau  Péssimo  

 As partes comuns possuem um estado de conservação EXCELENTE e o locado possui um estado de conservação 

BOM (apenas se aplica em edifícios constituídos por mais de uma unidade)   

 Existem situações que constituem grave risco para a segurança e saúde 

públicas e/ou dos residentes: Sim  Não X 

G. OBSERVAÇÕES 

Neste edifício foram observadas todas as zonas comuns. Quanto aos locados, apenas foi avaliado o locado referente ao 3.º 

esquerdo 

H. TÉCNICO 

Nome do técnico: Carlos Samuel Nogueira da Silva 

Assinatura:  .......................................................................................................................... Data de vistoria: 2013|07|15 

 

I. COEFICIENTE DE CONSERVAÇÃO (preenchimento pela CAM) 

Nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 49.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, e no artigo 15.º 

do Decreto-Lei n.º 161/2006, de 8 de Agosto, declara-se que as partes comuns e o locado acima identificados 

possuem o seguinte Coeficiente de Conservação: 

4,00 

 

Assinatura do responsável da CAM: .....................................................................................................................................................................  

Data de emissão: __________|______|______ (Validade: 3 anos) 
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Fotos das Anomalias verificadas nos edifícios na aplicação do NRAU 

Edifício da década de 50 

 

Figura 21 - SAM_0597 

Edifício da década de 60 

 

Figura 22 - SAM_0745 

 

Figura 23 - SAM_0750 

 

Figura 24 - SAM_0754 

Edifício da década de 70 

 

Figura 25 - SAM_0817 

 

Figura 26 - SAM_0850 

 

Figura 27 - SAM_0851 
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Aplicação do Software MEXREB – Edifício da década de 50 

Elementos Verticais Opacos 

 

Figura 28 - Elementos verticais (Fachadas do edifício). 

Zona Opaca e Envidraçados 

 

Figura 29 - Zona opaca da fachada Noroeste. 

 

Figura 30 - Envidraçados da fachada Noroeste. 
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Figura 31 - Zona opaca fachada Norte. 

 

Figura 32 - Envidraçados da fachada Norte. 

 

Figura 33 - Zona opaca da fachada Sudoeste. 
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Figura 34 - Envidraçados da fachada Sudoeste. 

 

Figura 35 - Zona opaca da fachada Sudeste. 

 

Figura 36 - Envidraçados da fachada Sudeste. 
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Figura 37 - Zona opaca da fachada Sul. 

 

Figura 38 - Envidraçados da fachada Sul. 

 

Figura 39 - Zona opaca da fachada Este. 
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Figura 40 - Envidraçados da fachada Este. 

Cobertura – Zona Comum 

 

Figura 41 - Cobertura, zona comum. 
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Figura 42 - Caleiras e tubos de queda. 

Questionário técnico zona opaca 

 

Figura 43 - Questionário técnico da zona vertical opaca. 
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Figura 44 - Questionário técnico dos elementos verticais. 

 

Questionário técnico da Cobertura  

 

Figura 45 - Questionário técnico da cobertura. 
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Aplicação do Software MEXREB – Edifício da década de 60 

Elementos Verticais Opacos 

 

Figura 46 - Elementos verticais opacos e envidraçados. 

 

Figura 47 - Elemento vertical da fachada Nordeste. 
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Figura 48 - Envidraçados da fachada Nordeste. 

 

Figura 49 - Elemento vertical da fachada Sudeste. 
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Figura 50 - Envidraçados da fachada Sudeste. 

 

Figura 51 - Elementos verticais da fachada Sudoeste. 
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Figura 52 - Envidraçados da fachada Sudoeste. 

Cobertura – Zona Comum 

 

Figura 53 - Elemento Cobertura. 

 

 

 



215 

 

 

Figura 54 - Caleiras e tubos de queda. 

Questionário técnico zona opaca 

 

Figura 55 – Questionário técnico da zona opaca. 
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Figura 56 – questionário técnico dos envidraçados. 

Questionário técnico da cobertura 

 

Figura 57 - Questionário técnico da cobertura. 
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Aplicação do Software MEXREB – Edifício da década de 70 

Elementos Verticais Opacos 

 

Figura 58 - Elementos verticais opacos e envidraçados. 

 

Figura 59 - Elementos verticais da fachada Sul. 

 

Figura 60 - Envidraçados da fachada Sul. 
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Figura 61 - Elementos vertical da fachada Este. 

 

Figura 62 - Envidraçados da fachada Este. 

 

Figura 63 - Elemento vertical da fachada Norte. 
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Figura 64 - Envidraçados da fachada Norte. 

Cobertura – Zona Comum 

 

Figura 65 - Elementos Cobertura. 
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Figura 66 - Caleiras e tubos de queda. 

Questionário técnico Zona Opaca e Envidraçados 

 

Figura 67 - Questionário técnico da zona opaca. 
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Figura 68 – Questionário técnico dos envidraçados. 

Questionário técnico da Cobertura 

 

Figura 69 - Questionário técnico da cobertura. 
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Diagnósticos Exigenciais relativamente aos perfis dos três casos de estudo 

 

Figura 70 - Perfil do edifício da década de 50, 

diagnóstico exigencial. 

 

Figura 71 - Perfil do edifício da década de 60, 

diagnóstico exigencial. 

 

 

Figura 72 - Perfil do edifício da década de 70, diagnóstico exigencial. 
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ANEXO V – FICHAS DE AVALIAÇÃO EXIGENCIAL DOS 

REQUISITOS REGULAMENTARES 
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Segurança Contra Incêndio em Edifícios – SCIE – Edifício da década de 50 

RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

A. Identificação           

Morada: Rua João Alves da Silva n.º 1, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização           

Época de Construção: Década de 50       

Tipologia construtiva: Estrutura de Alvenaria de Pedra com laje em betão armado (Zonas Húmidas) 

Tipo de Edifício de Habitação: 
Edifício de Habitação 
Multifamiliar 

  

            

 RJSCIE - Regime Jurídico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

            

C. Utilização Tipo UT I - Edifícios de Habitação      

C1. Local de Risco            

Local de risco do edifício: Local de risco A     

            

C2. Categoria de Risco         

N.º de pisos: 4 pisos Altura da UT: 9 m     

N.º de pisos ocupados pela UT I abaixo do plano de referência: 1 piso 

Categoria de risco do edifício: 1.ª Categoria de Risco     

            

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios  

            

D. Localização do Edifício          

Possui infra-estruturas urbanas de combate ao incêndio:   Sim 

Se sim, quais e se serão 
adequados: 

  Marcos de Incêndio   

  

Distância ao quartel dos bombeiros:   

Grau de prontidão:     

            

E. Implantação do Edifício         

E1. Condições exteriores e acessibilidades aos edifícios     

E1.1. Vias de acesso a edifícios e recintos     
Cumpre/Não cumpre/Não se 

aplica 

Largura de livre: ________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Altura livre: ________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Inclinação: ________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

      E1.2. Faixa de rodagem        Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Possui estacionamento e manobra de veículos __________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Largura da faixa:   _______________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Comprimento da faixa: _______________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Inclinação da 
faixa:   _______________________   

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Distância entre o troço e a parede da fachada: __________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

E.2. Distribuição de pontos de entrada do edifício     

Existem pontos de penetração no edifício: Sim   CUMPRE 

Quantos? 
Porta Principal e Janelas dos fogos de 
habitação 

    

Existem elementos que condicionem o acesso aos bombeiros no 
pontos de penetração ao edifício: 

Nã
o 

CUMPRE 

    

Espessura das paredes que constituem os pontos 
de penetração ao edifício: 

      

> 60 cm   CUMPRE 

Vãos de porta ou janelas 

(dimensão ≥ 1,2 x 0,6 m): 

        

Porta (0,96 x 2,00 m)   CUMPRE 

Possui sinalização com 
indicação dos pontos de 
penetração: 

        

Não     NÃO CUMPRE 

            

E3. Possuir hidratantes exteriores para abastecimento dos 
veículos de socorro dos bombeiros 

    

  CUMPRE 

            

E4. Confrontações com edifícios vizinhos       

E4.1 Características dos edifícios       
Menor distância entre 
fachadas: 

  > 4 m   CUMPRE 

Distância entre vãos sobrepostos de 

compartimentos de fogo distintos (d ≥ 1,1m): 

      

> 1,10 m   CUMPRE 

Possui paredes de empena: Não     NÃO CUMPRE 

Possui paredes guarda-fogos: Não     NÃO CUMPRE 

Prolongamento da parede guarda-fogos: Não   NÃO CUMPRE 

Existem vãos em paredes exteriores sobranceiros 
a coberturas de outros edifícios ou de corpos do 
mesmo edifício a uma altura inferior a 8m 

      

      

      

________   NÃO SE APLICA 

Se sim, qual a largura da faixa: _______________________   NÃO SE APLICA 

Possui guardas exteriores em coberturas 
acessíveis. Caso existam qual a sua altura: 

__________   NÃO SE APLICA 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

      F. Compartimentação geral corta-fogo     Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Área da compartimentação corta-fogo por piso: < 1600 m2   CUMPRE 

(Edifícios habitacionais - UT I da 1.ª Categoria de risco estão dispensados de uma compartimentação corta-fogo.) 

            

G. Isolamento e Protecção de Locais de Risco 

As Utilizações-tipo I - Edifícios habitacionais cujo local de risco é A está dispensado de qualquer exigência imposta pelo 
regulamento.  

            

H. Isolamento e Protecção das Vias de Evacuação 

H1. Vias de evacuação Horizontal 

H2. Vias de evacuação Vertical 

            

I. Isolamento e Protecção de Canalizações e Condutas 

Os espaços afectos a utilizações-tipo I são dispensados de qualquer tipo de exigências impostas pelo regulamento 
quanto à protecção e isolamento de ductos ou condutas. 

            

J. Protecção de Vãos Interiores 

J1. Câmaras corta-fogo 

Existem câmaras corta-fogo: Não       

Se sim, analisar o seguinte.         

Possuem controlo de fumo: _______________________   NÃO SE APLICA 

J2. Interior das câmaras corta-fogo 

Existem ductos para canalizações, lixos ou 
quaisquer acessos a ductos, canalizações de 
gases, combustíveis, comburentes ou líquidos 
combustíveis, instalações eléctricas: 

      

      

      

__________   NÃO SE APLICA 

Existem instalações eléctricas, cuja função é 
iluminação: 

      

__________   NÃO SE APLICA 

Existem dispositivos de detecção de incêndio: __________   NÃO SE APLICA 

Existem dispositivos de segurança: _______________________   NÃO SE APLICA 

As faces exteriores das portas de acesso às 
câmaras corta-fogo dispõem de sinalização 
"Câmara corta-fogo, manter a porta fechada." ou 
de um pictograma equivalente: 

      

      

      

__________   NÃO SE APLICA 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

J3. Dispositivos de fecho e retenção de portas resistentes ao fogo 

As portas resistentes ao fogo integradas nos 
caminhos de evacuação, dispõem de dispositivos de 
fecho que as reconduzem, através de meios 
mecânicos, à posição de fechada: 

      

      

      

__________   NÃO SE APLICA 

Possuem elementos de retenção automática: __________   NÃO SE APLICA 

J4. Dispositivos de fecho das portinholas de acesso a ductos de isolamento 

Dispõem de dispositivos que as mantenham 
fechadas: 

      

________   NÃO SE APLICA 

            

K. Disposições Gerais de Evacuação. Espaços Interiores do edifício 

K1. Isolamento e Protecção das Caixas de Elevadores 

As portas de patamar de elevadores com 
funcionamento automático: 

      

__________   NÃO SE APLICA 

Caso exista elevadores prioritários para uso próprio 
dos bombeiros, estes encontram-se em átrios com 
acesso directo às câmaras corta-fogo: 

      

      

      

__________   NÃO SE APLICA 

Os átrios são dotados de meios de combate a 
incêndio: 

      

__________   NÃO SE APLICA 

            

K2. Vias Horizontais e Verticais de Evacuação  

Largura das vias de evacuação: 1 m     CUMPRE 

Caso a sua largura aumente, este aumento é no 
sentido a saída: 

      

Não   NÃO SE APLICA 

            

K3. Vias de Horizontais de Evacuação e Portas de Acesso 

K3.1 Características das vias horizontais de evacuação 

Comprimento da via de evacuação em caso de 
impasse (15m): 

      

__________   NÃO SE APLICA 

Comprimento da via de evacuação (30m): __________   NÃO SE APLICA 

Caso o edifício possua uma altura superior a 28m 
ou em pisos abaixo da cota de referência, a 
distância máxima é de 20m: 

      

 
    

__________  
NÃO SE APLICA 

Largura da via não deve ser inferior a 1 UP (0,9m ≤ 
UP < 1,4m) 

__________   NÃO SE APLICA 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

Apresenta largura variável ao longo do seu 
percurso (só no sentido da saída): 

      

_________
_ 

  NÃO SE APLICA 

Existem desníveis ao longo do percurso de 
evacuação: 

      

__________     

Se sim, distam mais de 1m de qualquer saída e 
possuírem uma rampa apresenta um declive 
máximo de 10%: 

      

__________   
NÃO SE APLICA 

Caso, permaneçam pessoas com mobilidade 
condicionada, as rampas devem dispor de um 
declive máximo de 6%: 

      

      

________   NÃO SE APLICA 

Existem elementos contínuos ao longo do 
percurso de evacuação: 

      

__________   NÃO SE APLICA 

Estar a uma altura de 1,1m em relação ao 
chão: __________   

NÃO SE APLICA 

Estes elementos podem encurtar as vias de 
evacuação no máximo 0,05m (em vias com 1 
UP) e no máximo 0,10m (em vias de com mais 
de 1 UP): 

      

      

      

__________   NÃO SE APLICA 

Caso existam objectos dispostos em vias de 
evacuação com uma largura superior a 1 UP, 
estes devem estar solidamente fixos á parede 
ou a pavimentos, desde que não reduzam a 
sua largura em mais de 10%: 

      

      

      

__________   NÃO SE APLICA 

Serem dotadas de meios de controlo de fumo: __________   NÃO SE APLICA 

            

K3.2. Características das Portas 

As portas de acesso às vias horizontais de 
evacuação com acesso ao exterior ou, 
directamente ou através de uma câmara 
corta-fogo, para as vias verticais de 
evacuação: 

      

      

________     

      

Caso as portas de acesso seja utilizado por 
mais de 50 pessoas: 

    NÃO SE APLICA 

      

 - Dispensar meios de desbloqueamento das 
portas 

      

__________   NÃO SE APLICA 

 - Dispor de sinalização ilustrativa de como 
operar 

      

__________   NÃO SE APLICA 

Ao terem acesso ao exterior não devem de 
dispor de qualquer obstáculo a uma distância 
nunca inferior a 3m: 

      

__________   NÃO SE APLICA 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          
Cumpre/Não cumpre/não se 

aplica 

A abertura das portas de acesso total ou parcial não devem 
comprometer a circulação a circulação nas vias de evacuação, ou 
em mais de 10% da sua passagem. 

  

  

NÃO SE APLICA 

As portas devem ser dotadas de equipamentos e sistemas de 
abertura, e barras antipânico, sendo devidamente sinalizadas, 
desde que o seu acesso seja feito por mais de 50 pessoas. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

K4. Vias Verticais de Evacuação e Escadas de Acesso 

K4.1. Número de Vias de Evacuação 

Para edifícios com uma altura inferior a 28m devem dispor de uma a 
duas vias de evacuação. 

  

CUMPRE 

Para edifícios com uma altura superior a 28m devem dispor de duas 
ou mais vias de evacuação. 

  

NÃO SE APLICA 

Caso os edifícios sejam dotados de 2 ou mais vias de evacuação, 
desde que estas sirvam os mesmos pisos, podemos ter uma distância 
mínima de 10m entre os vãos de acesso a escadas ou a câmaras 
corta-fogo. 

  

  

NÃO SE APLICA 

K4.2. Características das vias verticais de evacuação 

Devem ser contínuas ao longo da sua altura até ao piso de 
referência. 

CUMPRE 

Caso isso não seja possível, os edifícios deve de dispor de um 
percurso com um traçado simples com uma distância nunca superior 
a 10m. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Não devem comunicar com as vias de evacuação de acesso a pisos 
abaixo do plano de referência. 

  

CUMPRE 

Dispor de meios de controlo de fumo. NÃO CUMPRE 

            

K4.3. Características das vias de evacuação 

Número de lanços consecutivos sem mudança de direcção no 
percurso, não superior a dois. 

  

CUMPRE 

Cada lanço deve dispor de 3 a 35 degraus 8 Degraus   CUMPRE 

As dimensões dos degraus devem ser as mesmas, excepto no degrau 
de arranque. 

  

CUMPRE 

Os degraus não possuem cobertor. __________     

Se sim, a sobreposição mínima entre cobertores é de 50mm. NÃO SE APLICA 

A distância mínima a percorrer nos patamares no 
caso de escadas com largura de 1 UP. 

      

2,20 m   NÃO CUMPRE 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

                Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

A distância mínima a percorrer nos 
patamares no caso de escadas com largura 
superior a 1 UP. 

      

      

________   NÃO SE APLICA 

Apresentar um declive constante. CUMPRE 

Largura mínima dos cobertores dos degraus 
deve ser de 0,28m (escadas curvas). 

      

__________   NÃO SE APLICA 

Largura máxima dos cobertores dos degraus 
é de 0,42m (escadas curvas). 

      

__________   NÃO SE APLICA 

Dispor de pelo menos um corrimão 
contínuo. 

Sim   CUMPRE 

Dispor de um corrimão contínuo na face 
exterior. 

Não   NÃO CUMPRE 

      

K5. Câmaras corta-fogo 

Caso existam (Não são obrigatórias) Não     

Área mínima (A > 3m2) ________   NÃO SE APLICA 

Distância mínima entre portas (d=1,2m) _______   NÃO SE APLICA 

Pé-direito não inferior a 2m _______   NÃO SE APLICA 

Dimensão linear mínima de 2 UP ________   NÃO SE APLICA 

Sentido da abertura de portas integradas numa via de evacuação 
(sentido da saída). 

  

NÃO SE APLICA 

Deve abrir para o interior da câmara-corta-fogo. NÃO SE APLICA 

            

L. Instalações Técnicas (dependem da categoria de risco aplicada à UT I) 

Instalações de energia eléctrica (obrigatório em todas as 
categorias de risco) 

  

CUMPRE 

Instalações de aquecimento - aparelhagem de aquecimento 
(Podem existir em todas as categorias) 

  

CUMPRE 

Ventilação e acondicionamento de ar (Obrigatório em todas as 
categorias de risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Ascensores (obrigatório na 2.ª á 4.ª categoria de risco) NÃO SE APLICA 

Ascensores prioritários para bombeiros (obrigatório na 3.ª á 4.ª 
categoria de risco) 

  

NÃO SE APLICA 

Evacuação de efluentes de combustão (obrigatório em todas as 
categorias) 

  

CUMPRE 

            

M. Equipamentos e Sistemas de Segurança (dependem da categoria de risco aplicada à UT I) 

Sinalização (2.ª à 4.ª categoria de risco) NÃO SE APLICA 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

Iluminação de emergência (2.ª à 4.ª categoria 
de risco) 

NÃO SE APLICA 

Detecção, alarme e alerta (obrigatório na 3.ª à 
4.ª categoria de risco) 

NÃO SE APLICA 

Controlo de fumo (obrigatório em todas as 
categorias de risco) NÃO CUMPRE 

Instalação de desenfumagem passiva 
(obrigatório em todas as categorias de risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Instalação de desenfumagem activa 
(obrigatório em todas as categorias de risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Sistemas de controlo de fumo (obrigatório em 
todas as categorias de risco) nas vias 
horizontais de evacuação 

  

NÃO SE APLICA 

Sistemas de controlo de fumo (obrigatório em 
todas as categorias de risco) nas vias verticais 
de evacuação 

  

NÃO CUMPRE 

Meios de primeira intervenção (obrigatório na 
3.ª á 4.ª categoria de risco) 

  

NÃO SE APLICA 

Meios de segunda intervenção (obrigatório na 
2.ª á 4.ª categoria de risco) 

  

NÃO SE APLICA 

Detecção automática de gás combustível 
(obrigatório na 2.ª à 4 categoria de risco) 

  

NÃO SE APLICA 

Drenagem de águas residuais da extinção de 
incêndio (obrigatório em todas as categorias de 
risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Posto de segurança (obrigatório na 3.ª á 4.ª 
categoria de risco) 

NÃO SE APLICA 

    

N. Medidas de Autoprotecção (obrigatório na 
3.ª à 4.ª categoria de risco) 

  

NÃO SE APLICA 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 



233 

 

 



234 

 

  



235 

 

 



236 

 

  



237 

 

Segurança Contra Incêndio em Edifícios – SCIE – Edifício da década de 60 

RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

A. Identificação           

Morada: Rua João Alves da Silva n.º 2, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização           

Época de Construção: Década de 60       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: 
Edifício de Habitação 
Multifamiliar 

  

            

 RJSCIE - Regime Jurídico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

            

C. Utilização Tipo UT I - Edifícios de Habitação      

C1. Local de Risco            

Local de risco do edifício: Local de risco A     

            

C2. Categoria de Risco         

N.º de pisos: 4 pisos Altura da UT: aprox. 12 m     

N.º de pisos ocupados pela UT I abaixo do plano de referência: Não tem 

Categoria de risco do edifício: 2ª Categoria de Risco     

            

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios  

            

D. Localização do Edifício          

Possui infra-estruturas urbanas de combate ao incêndio: Sim 

Se sim, quais e se serão 
adequados: 

  Marcos de incêndio para abastecimento dos  

veículos de bombeiros. 

Distância ao quartel dos bombeiros:   

Grau de prontidão:     

            

E. Implantação do Edifício         

E1. Condições exteriores e acessibilidades aos edifícios     

E1.1. Vias de acesso a edifícios e recintos     
Cumpre/Não cumpre/Não se 

aplica 

Largura de livre: __________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Altura livre: _________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Inclinação: _________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

      E1.2. Faixa de rodagem        Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Possui estacionamento e manobra de veículos ______   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Largura da faixa:   __________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Comprimento da faixa: __________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Inclinação da faixa:   __________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Distância entre o troço e a parede da fachada: _______   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

E.2. Distribuição de pontos de entrada do edifício     

Existem pontos de penetração no edifício: Sim   CUMPRE 

Quantos?  Porta de entrada/saída e porta nas traseiras do edifício  

Existem elementos que condicionem o acesso aos bombeiros 
no pontos de penetração ao edifício: 

Não CUMPRE 

    

Espessura das paredes que constituem os 
pontos de penetração ao edifício: 

      

0,25 m   CUMPRE 

Vãos de porta ou janelas 

(dimensão ≥ 1,2 x 0,6 m): 

        

2,30 x 0,90 m   CUMPRE 

Possui sinalização com 
indicação dos pontos de 
penetração: 

        

NÃO   NÃO CUMPRE 

            

E3. Possuir hidratantes exteriores para abastecimento 
dos veículos de socorro dos bombeiros 

    

  CUMPRE 

            

E4. Confrontações com edifícios vizinhos       

E4.1 Características dos edifícios       

Menor distância entre fachadas: > 8 m   CUMPRE 

Distância entre vãos sobrepostos de 

compartimentos de fogo distintos (d ≥ 1,1m): 

      

> 1,10 m   CUMPRE 

Possui paredes de empena: Não   NÃO CUMPRE 

Possui paredes guarda-fogos: Não   NÃO CUMPRE 

Prolongamento da parede guarda-fogos: ________   NÃO CUMPRE 

Existem vâos em paredes exteriores 
sobranceiros a coberturas de outros edíficios 
ou de corpos do mesmo edifício a uma altura 
inferior a 8m 

      

      

      

_________   NÃO SE APLICA 

Se sim, qual a largura da faixa: ____________________   NÃO SE APLICA 

Possui guardas exteriores em coberturas 
acessíveis. Caso existam qual a sua altura: 

_________   NÃO SE APLICA 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

      F. Compartimentação geral corta-fogo     Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Área da compartimentação corta-fogo por piso: 147 m2   CUMPRE 

(Edifícios habitacionais - UT I da 1.º Categoria de risco estão dispensados de uma compartimentação corta-fogo.) 

            

G. Isolamento e Protecção de Locais de Risco 

As Utilizações-tipo I - Edifícios habitacionais cujo local de risco é A está dispensado de qualquer exigência imposta pelo 
regulamento.  

            

H. Isolamento e Protecção das Vias de Evacuação 

H1. Vias de evacuação Horizontal 

H2. Vias de evacuação Vertical 

            

I. Isolamento e Protecção de Canalizações e Condutas 

Os espaços afectos a utilizações-tipo I são dispensados de qualquer tipo de exigências impostas pelo regulamento 
quanto à protecção e isolamento de ductos ou condutas. 

            

J. Protecção de Vãos Interiores 

J1. Câmaras corta-fogo 

Existem câmaras corta-fogo: Não     

Se sim, analisar o seguinte.         

Possuem controlo de fumo: __________________   NÃO SE APLICA 

J2. Interior das câmaras corta-fogo 

Existem ductos para canalizações, lixos ou 
quaisquer acessos a ductos, canalizações de 
gases, combustíveis, comburentes ou líquidos 
combustíveis, instalações eléctricas: 

      

      

      

_______   NÃO SE APLICA 

Existem instalações eléctricas, cuja função é 
iluminação: 

      

_______   NÃO SE APLICA 

Existem dispositivos de detecção de incêndio: _______   NÃO SE APLICA 

Existem dispositivos de segurança: _________________   NÃO SE APLICA 

As faces exteriores das portas de acesso às 
câmaras corta-fogo dispõem de sinalização 
"Câmara corta-fogo, manter a porta fechada." ou 
de um pictograma equivalente: 

      

      

      

_______   NÃO SE APLICA 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

J3. Dispositivos de fecho e retenção de portas resistentes ao fogo 

As portas resistentes ao fogo 
integradas nos caminhos de 
evacuação, dispõem de 
dispositivos de fecho que as 
reconduzem, através de meios 
mecânicos, à posição de fechada: 

      

      

      

________   NÃO SE APLICA 

Possuem elementos de retenção 
automática: 

________ 
  

NÃO SE APLICA 

J4. Dispositivos de fecho das portinholas de acesso a ductos de isolamento 

Dispõem de dispositivos que as 
mantenham fechadas: 

      

________   NÃO SE APLICA 

            

K. Disposições Gerais de Evacuação. Espaços Interiores do edifício 

K1. Isolamento e Protecção das Caixas de Elevadores 

As portas de patamar de 
elevadores com funcionamento 
automático: 

      

________   NÃO SE APLICA 

Caso exista elevadores 
prioritários para uso próprio dos 
bombeiros, estes encontram-se 
em átrios com acesso directo às 
câmaras corta-fogo: 

      

      

      

________   NÃO SE APLICA 

Os átrios são dotados de meios de 
combate a incêndio: 

      

NÃO   NÃO CUMPRE 

            

K2. Vias Horizontais e Verticais de Evacuação  

Largura das vias de 
evacuação: 

Verticais 1 m e 
Horizontais > 1,50 m   

CUMPRE 

Caso a sua largura aumente, este 
aumento é no sentido a saída: 

      

Sim   CUMPRE 

            

K3. Vias de Horizontais de Evacuação e Portas de Acesso 

K3.1 Características das vias horizontais de evacuação 

Comprimento da via de 
evacuação, em caso de impasse 
(15m): 

      

________   NÃO SE APLICA 

Comprimento da via de 
evacuação (30m): 

aprox. 5 m   CUMPRE 

Caso o edifício possua uma altura 
superior a 28m ou em pisos 
abaixo da cota de referência, a 
distância máxima é de 20m: 

      

     

________ 
 

NÃO SE APLICA 

Largura da via não deve ser 

inferior a 1 UP (0,9m ≤ UP < 
1,4m) 

> 1,50 m   CUMPRE 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

Apresenta largura variável ao longo 
do seu percurso (só no sentido da 
saída): 

      

SIM   CUMPRE 

Existem desníveis ao longo do 
percurso de evacuação: 

      

SIM     

Se sim, distam mais de 1m de 
qualquer saída e possuírem uma 
rampa apresenta um declive máximo 
de 10%: 

      

> 1 m   NÃO CUMPRE 

Caso, permaneçam pessoas com 
mobilidade condicionada, as rampas 
devem dispor de um declive máximo 
de 6%: 

      

      

_________   NÃO SE APLICA 

Existem elementos contínuos ao 
longo do percurso de evacuação: 

      

Sim     

Estar a uma altura de 1,1m em 
relação ao chão: 0,90 m   NÃO CUMPRE 

Estes elementos podem encurtar as 
vias de evacuação no máximo 0,05m 
(em vias com 1 UP) e no máximo 
0,10m (em vias de com mais de 1 
UP): 

      

      

      

0,105 m   CUMPRE 

Caso existam objectos dispostos em 
vias de evacuação com uma largura 
superior a 1 UP, estes devem estar 
solidamente fixos á parede ou a 
pavimentos, desde que não reduzam 
a sua largura em mais de 10%: 

      

      

      

Sim   NÃO CUMPRE 

Serem dotadas de meios de controlo 
de fumo: Não   NÃO CUMPRE 

            

K3.2. Características das Portas 

As portas de acesso às vias 
horizontais de evacuação com 
acesso ao exterior ou, directamente 
ou através de uma câmara corta-
fogo, para as vias verticais de 
evacuação: 

      

      

_______   NÃO SE APLICA 

      

Caso as portas de acesso seja 
utilizado por mais de 50 pessoas: 

    NÃO SE APLICA 

      

 - Dispensar meios de 
desbloqueamento das portas 

      

_______   NÃO SE APLICA 

 - Dispor de sinalização ilustrativa de 
como operar 

      

________   NÃO SE APLICA 

Ao terem acesso ao exterior não 
devem de dispor de qualquer 
obstáculo a uma distância nunca 
inferior a 3m: 

      

________   NÃO SE APLICA 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          
Cumpre/Não cumpre/não se 

aplica 

A abertura das portas de acesso total ou parcial não devem 
comprometer a circulação a circulação nas vias de evacuação, ou em 
mais de 10% da sua passagem. 

  

  

CUMPRE 

As portas devem ser dotadas de equipamentos e sistemas de 
abertura, e barras antipânico, sendo devidamente sinalizadas, desde 
que o seu acesso seja feito por mais de 50 pessoas. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

K4. Vias Verticais de Evacuação e Escadas de Acesso 

K4.1. Número de Vias de Evacuação 

Para edifícios com uma altura inferior a 28m devem dispor de uma a 
duas vias de evacuação. 

  

CUMPRE 

Para edifícios com uma altura superior a 28m devem dispor de duas 
ou mais vias de evacuação. 

  

NÃO SE APLICA 

Caso o edifícios seja dotado de 2 ou mais vias de evacuação, desde 
que estas sirvam os mesmos pisos, podemos ter uma distância 
mínima de 10m entre os vãos de acesso a escadas ou a câmaras 
corta-fogo. 

  

  

NÃO SE APLICA 

K4.2. Características das vias verticais de evacuação 

Devem ser contínuas ao longo da sua altura até ao piso de 
referência. 

CUMPRE 

Caso isso não seja possível, o edifícios deve de dispor de uma 
percurso com um traçado simples com uma distância nunca superior 
a 10m. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Não devem comunicar com as vias de evacuação de acesso a pisos 
abaixo do plano de referência. 

  

NÃO SE APLICA 

Dispor de meios de controlo de fumo. NÃO CUMPRE 

            

K4.3. Características das vias de evacuação 

Número de lanços consecutivos sem mudança de direcção no 
percurso, não superior a dois. 

  

CUMPRE 

Cada lanço deve dispor de 3 a 35 degraus 9 degraus   CUMPRE 

As dimensões dos degraus devem ser as mesmas, excepto no degrau 
de arranque. 

  

CUMPRE 

Os degraus não possuem cobertor. _________     

Se sim, a sobreposição mínima entre cobertores é de 50mm. NÃO SE APLICA 

A distância mínima a percorrer nos patamares no 
caso de escadas com largura de 1 UP. 

      

2 m   NÃO CUMPRE 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

                Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

A distância mínima a percorrer nos patamares 
no caso de escadas com largura superior a 1 
UP. 

      

      

________   NÃO SE APLICA 

Apresentar um declive constante. CUMPRE 

Largura mínima dos cobertores dos degraus 
deve ser de 0,28m (escadas curvas). 

      

________   NÃO SE APLICA 

Largura máxima dos cobertores dos degraus é 
de 0,42m (escadas curvas). 

      

_______   NÃO SE APLICA 

Dispor de pelo menos um corrimão contínuo.     NÃO CUMPRE 

Corrimão contínuo na face exterior. Não   NÃO CUMPRE 

            

K5. Câmaras corta-fogo 

Caso existam (Não são obrigatórias) NÃO DISPÕE     

Área mínima (A > 3m2) ________   NÃO SE APLICA 

Distância mínima entre portas (d=1,2m) ________   NÃO SE APLICA 

Pé-direito não inferior a 2m ________   NÃO SE APLICA 

Dimensão linear mínima de 2 UP ________   NÃO SE APLICA 

Sentido da abertura de portas integradas numa via de evacuação 
(sentido da saída). 

  

NÃO SE APLICA 

Deve abrir para o interior da câmara-corta-fogo. NÃO SE APLICA 

            

L. Instalações Técnicas (dependem da categoria de risco aplicada à UT I) 

Instalações de energia eléctrica (obrigatório em todas as categorias 
de risco) 

  

CUMPRE 

Instalações de aquecimento - aparelhagem de aquecimento (Podem 
existir em todas as categorias) 

  

CUMPRE 

Ventilação e acondicionamento de ar (Obrigatório em todas as 
categorias de risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Ascensores (obrigatório na 2.ª á 4.ª categoria de risco) NÃO SE APLICA 

Ascensores prioritários para bombeiros (obrigatório na 3.ª á 4.ª 
categoria de risco) 

  

NÃO SE APLICA 

Evacuação de efluentes de combustão (obrigatório em todas as 
categorias) 

  

CUMPRE 

            

M. Equipamentos e Sistemas de Segurança (dependem da categoria de risco aplicada à UT I) 

Sinalização (2.ª à 4.ª categoria de risco) NÃO CUMPRE 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

Iluminação de emergência (2.ª à 4.ª categoria de risco) NÃO CUMPRE 

Detecção, alarme e alerta (obrigatório na 3.ª à 4.ª categoria de 
risco) 

NÃO SE APLICA 

Controlo de fumo (obrigatório em todas as categorias de risco) NÃO CUMPRE 

Instalação de desenfumagem passiva (obrigatório em todas as 
categorias de risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Instalação de desenfumagem activa (obrigatório em todas as 
categorias de risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Sistemas de controlo de fumo (obrigatório em todas as categorias 
de risco) nas vias horizontais de evacuação 

  

NÃO CUMPRE 

Sistemas de controlo de fumo (obrigatório em todas as categorias 
de risco) nas vias verticais de evacuação 

  

NÃO CUMPRE 

Meios de primeira intervenção (obrigatório na 3.ª á 4.ª categoria 
de risco) 

  

NÃO SE APLICA 

Meios de segunda intervenção (obrigatório na 2.ª á 4.ª categoria 
de risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Detecção automática de gás combustível (obrigatório na 2.ª à 4 
categoria de risco) DUCTOS 

  

NÃO SE APLICA 

Drenagem de águas residuais da extinção de incêndio 
(obrigatório em todas as categorias de risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Posto de segurança (obrigatório na 3.ª á 4.ª categoria de risco) NÃO SE APLICA 

    

N. Medidas de Autoprotecção (obrigatório na 3.ª à 4.ª 
categoria de risco) 

  

NÃO SE APLICA 
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Segurança Contra Incêndio em Edifícios – SCIE – Edifício da década de 70 

RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

A. Identificação           

Morada: Praça Dr. Duarte Simões, Bloco D, 6200-084 

Localidade: Covilhã Freguesia: São Pedro 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização           

Época de Construção: Década de 70       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

            

 RJSCIE - Regime Jurídico de Segurança contra Incêndio em Edifícios 

            

C. Utilização Tipo UT I - Edifícios de Habitação      

C1. Local de Risco            

Local de risco do edifício: Local de risco A     

            

C2. Categoria de Risco         

N.º de pisos: 5 pisos Altura da UT: Aprox. 18 m     

N.º de pisos ocupados pela UT I abaixo do plano de referência: Não dispõe 

Categoria de risco do edifício: 2ª Categoria de Risco     

            

RTSCIE - Regulamento Técnico de Segurança Contra Incêndio em Edifícios  

            

D. Localização do Edifício          

Possui infra-estruturas urbanas de combate ao incêndio: SIM 

Se sim, quais e se serão adequados: Marcos de incêndio   

  

Distância ao quartel dos bombeiros:   

Grau de prontidão:     

            

E. Implantação do Edifício         

E1. Condições exteriores e acessibilidades aos edifícios     

E1.1. Vias de acesso a edifícios e recintos     Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Largura de livre: _________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Altura livre: ________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Inclinação: _________________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

      E1.2. Faixa de rodagem        Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Possui estacionamento e manobra de veículos _____   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Largura da faixa:   __________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Comprimento da faixa: __________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Inclinação da faixa:   __________   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Distância entre o troço e a parede da fachada: ______   NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

E.2. Distribuição de pontos de entrada do edifício     

Existem pontos de penetração no edifício: Sim   CUMPRE 

Quantos? Entrada principal do edifício e varandas   

Existem elementos que condicionem o acesso aos bombeiros 
no pontos de penetração ao edifício: 

Sim   

  NÃO CUMPRE 

Espessura das paredes que constituem os 
pontos de penetração ao edifício: 

      

26,5cm   CUMPRE 

Vãos de porta ou janelas 

(dimensão ≥ 1,2 x 0,6 m): 

        

(Porta - 1,12 x 2,20 m)   CUMPRE 

Possui sinalização com 
indicação dos pontos de 
penetração: 

        

Não     NÃO CUMPRE 

            

E3. Possuir hidratantes exteriores para abastecimento dos 
veículos de socorro dos bombeiros 

    

  CUMPRE 

(POSSUI UM MARCO DE INCÊNDIO A MENOS DE 30 M DA FACHADA POSTERIOR DO EDIFÍCIO.)  

E4. Confrontações com edifícios vizinhos       

E4.1 Características dos edifícios       

Menor distância entre fachadas: > 8 m      CUMPRE 

Distância entre vãos sobrepostos de 

compartimentos de fogo distintos (d ≥ 1,1m): 

      

> 1,10m   CUMPRE 

Possui paredes de empena: Sim     CUMPRE 

Possui paredes guarda-fogos: Não     NÃO SE APLICA 

Prolongamento da parede guarda-fogos: __________   NÃO SE APLICA 

Existem vãos em paredes exteriores 
sobranceiros a coberturas de outros edifícios ou 
de corpos do mesmo edifício a uma altura 
inferior a 8m 

      

      

      

Não   NÃO SE APLICA 

Se sim, qual a largura da faixa: ____________     NÃO SE APLICA 

Possui guardas exteriores em coberturas 
acessíveis. Caso existam qual a sua altura: 

Não   NÃO CUMPRE 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

      F. Compartimentação geral corta-fogo     Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Área da compartimentação corta-fogo por piso: 250 m2   CUMPRE 

(Edifícios habitacionais - UT I da 1.º Categoria de risco estão dispensados de uma compartimentação corta-fogo.) 

            

G. Isolamento e Protecção de Locais de Risco 

As Utilizações-tipo I - Edifícios habitacionais cujo local de risco é A está dispensado de qualquer exigência imposta 
pelo regulamento.  

            

H. Isolamento e Protecção das Vias de Evacuação 

H1. Vias de evacuação Horizontal 

H2. Vias de evacuação Vertical 

            

I. Isolamento e Protecção de Canalizações e Condutas 

Os espaços afectos a utilizações-tipo I são dispensados de qualquer tipo de exigências impostas pelo regulamento 
quanto à protecção e isolamento de ductos ou condutas. 

            

J. Protecção de Vãos Interiores 

J1. Câmaras corta-fogo 

Existem câmaras corta-fogo: Não (NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS) 

Se sim, analisar o seguinte.         

Possuem controlo de fumo: ____________     NÃO SE APLICA 

J2. Interior das câmaras corta-fogo 

Existem ductos para canalizações, lixos ou 
quaisquer acessos a ductos, canalizações de gases, 
combustíveis, comburentes ou líquidos 
combustíveis, instalações eléctricas: 

      

      

      

__________   NÃO SE APLICA 

Existem instalações eléctricas, cuja função é 
iluminação: 

      

__________   NÃO SE APLICA 

Existem dispositivos de detecção de incêndio: __________   NÃO SE APLICA 

Existem dispositivos de segurança:  ____________     NÃO SE APLICA 

As faces exteriores das portas de acesso às 
câmaras corta-fogo dispõem de sinalização 
"Câmara corta-fogo, manter a porta fechada." ou 
de um pictograma equivalente: 

      

      

      

__________   NÃO SE APLICA 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

J3. Dispositivos de fecho e retenção de portas resistentes ao fogo 

As portas resistentes ao fogo integradas nos 
caminhos de evacuação, dispõem de 
dispositivos de fecho que as reconduzem, 
através de meios mecânicos, à posição de 
fechada: 

      

      

      

__________   NÃO SE APLICA 

Possuem elementos de retenção automática: __________   NÃO SE APLICA 

J4. Dispositivos de fecho das portinholas de acesso a ductos de isolamento 

Dispõem de dispositivos que as mantenham 
fechadas: 

      

________   NÃO SE APLICA 

            

K. Disposições Gerais de Evacuação. Espaços Interiores do edifício 

K1. Isolamento e Protecção das Caixas de Elevadores 

As portas de patamar de elevadores com 
funcionamento automático: (PORTAS DE 
MOLA) 

      

Sim   CUMPRE 

Caso exista elevadores prioritários para uso 
próprio dos bombeiros, estes encontram-se 
em átrios com acesso directo às câmaras 
corta-fogo: 

      

      

      

__________   NÃO SE APLICA 

Os átrios são dotados de meios de combate 
a incêndio: 

      

Não   NÃO CUMPRE 

            

K2. Vias Horizontais e Verticais de Evacuação  

Largura das vias de evacuação: 
2,30 m Horizontais e 1,10 m 
Verticais 

CUMPRE 

Caso a sua largura aumente, este aumento é 
no sentido a saída: 

      

__________   NÃO SE APLICA 

            

K3. Vias de Horizontais de Evacuação e Portas de Acesso 

K3.1 Características das vias horizontais de evacuação 

Comprimento da via de evacuação em caso 
de impasse (< 15 m): 

      

_________   NÃO SE APLICA 

Comprimento da via de evacuação (< 30 m): Aprox. 7 m   CUMPRE 

Caso o edifício possua uma altura superior a 
28m ou em pisos abaixo da cota de 
referência, a distância máxima é de 20m: 

      

 
    

__________ 
 

NÃO SE APLICA 

Largura da via não deve ser inferior a 1 UP 

(0,9 m ≤ UP < 1,4 m) 

2,30 m (2 UP)   CUMPRE 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

Apresenta largura variável ao longo do seu 
percurso (só no sentido da saída): 

      

__________   NÃO SE APLICA 

Existem desníveis ao longo do percurso de 
evacuação: 

      

Sim     

Se sim, distam mais de 1m de qualquer saída, e 
a rampa apresenta um declive máximo de 10%: 

      

Não   NÃO CUMPRE 

Caso, permaneçam pessoas com mobilidade 
condicionada, as rampas devem dispor de um 
declive máximo de 6%: 

      

      

23%   NÃO CUMPRE 

Existem elementos contínuos ao longo do 
percurso de evacuação: 

      

Sim     

Estar a uma altura de 1,1m em relação ao chão: Não   NÃO CUMPRE 

Estes elementos podem encurtar as vias de 
evacuação no máximo 0,05m (em vias com 1 
UP) e no máximo 0,10m (em vias de com mais 
de 1 UP): 

      

      

      

> 10 cm   NÃO CUMPRE 

Caso existam objectos dispostos em vias de 
evacuação com uma largura superior a 1 UP, 
estes devem estar solidamente fixos á parede 
ou a pavimentos, desde que não reduzam a sua 
largura em mais de 10%: 

      

      

      

> 10 %   NÃO CUMPRE 

Serem dotadas de meios de controlo de fumo: Não   NÃO CUMPRE 

            

K3.2. Características das Portas 

As portas de acesso às vias horizontais de 
evacuação com acesso ao exterior ou, 
directamente ou através de uma câmara corta-
fogo, para as vias verticais de evacuação: 

      

      

  

Caso as portas de acesso seja utilizado por mais 
de 50 pessoas: 

    NÃO SE APLICA 

      

 - Dispensar meios de desbloqueamento das 
portas 

      

__________   NÃO SE APLICA 

 - Dispor de sinalização ilustrativa de como 
operar 

      

__________   NÃO SE APLICA 

Ao terem acesso ao exterior não devem de 
dispor de qualquer obstáculo a uma distância 
nunca inferior a 3m: 

      

< 1,5 m   NÃO CUMPRE 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          
Cumpre/Não cumpre/não se 
aplica 

A abertura das portas de acesso total ou parcial não devem 
comprometer a circulação a circulação nas vias de evacuação, ou em 
mais de 10% da sua passagem. 

  

  

CUMPRE 

As portas devem ser dotadas de equipamentos e sistemas de 
abertura, e barras antipânico, sendo devidamente sinalizadas, desde 
que o seu acesso seja feito por mais de 50 pessoas. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

K4. Vias Verticais de Evacuação e Escadas de Acesso 

K4.1. Número de Vias de Evacuação 

Para edifícios com uma altura inferior a 28m devem dispor de uma a 
duas vias de evacuação. 

  

CUMPRE 

Para edifícios com uma altura superior a 28m devem dispor de duas 
ou mais vias de evacuação. 

  

NÃO SE APLICA 

Caso os edifícios sejam dotados de 2 ou mais vias de evacuação, 
desde que estas sirvam os mesmos pisos, podemos ter uma distância 
mínima de 10m entre os vãos de acesso a escadas ou a câmaras 
corta-fogo. 

  

  

NÃO SE APLICA 

K4.2. Características das vias verticais de evacuação 

Devem ser contínuas ao longo da sua altura até ao piso de 
referência. 

CUMPRE 

Caso isso não seja possível, os edifícios deve de dispor de um 
percurso com um traçado simples com uma distância nunca superior 
a 10m. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Não devem comunicar com as vias de evacuação de acesso a pisos 
abaixo do plano de referência. 

  

NÃO SE APLICA 

Dispor de meios de controlo de fumo. NÃO CUMPRE 

            

K4.3. Características das vias de evacuação 

Número de lanços consecutivos sem mudança de direcção no 
percurso, não superior a dois. 

  

CUMPRE 

Cada lanço deve dispor de 3 a 35 degraus 8 degraus cada lanço   CUMPRE 

As dimensões dos degraus devem ser as mesmas, excepto no degrau 
de arranque. 

  

CUMPRE 

Os degraus não possuem cobertor. __________     

Se sim, a sobreposição mínima entre cobertores é de 50mm. NÃO SE APLICA 

A distância mínima a percorrer nos 
patamares no caso de escadas com largura 
de 1 UP. 

      

aprox. 1 m   CUMPRE 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

                Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

A distância mínima a percorrer nos patamares 
no caso de escadas com largura superior a 1 
UP. 

      

      

__________   NÃO SE APLICA 

Apresentar um declive constante. Sim   CUMPRE 

Largura mínima dos cobertores dos degraus 
deve ser de 0,28m (escadas curvas). 

      

__________   NÃO SE APLICA 

Largura máxima dos cobertores dos degraus é 
de 0,42m (escadas curvas). 

      

__________   NÃO SE APLICA 

Dispor de pelo menos um corrimão contínuo.     CUMPRE 

Dispor de um corrimão contínuo na face 
exterior. 

________   NÃO CUMPRE 

      

K5. Câmaras corta-fogo 

Caso existam (Não são obrigatórias) __________     

Área mínima (A > 3m2) __________   NÃO SE APLICA 

Distância mínima entre portas (d=1,2m) __________   NÃO SE APLICA 

Pé-direito não inferior a 2m __________   NÃO SE APLICA 

Dimensão linear mínima de 2 UP __________   NÃO SE APLICA 

Sentido da abertura de portas integradas numa via de evacuação 
(sentido da saída). 

  

NÃO SE APLICA 

Deve abrir para o interior da câmara-corta-fogo. NÃO SE APLICA 

            

L. Instalações Técnicas (dependem da categoria de risco aplicada à UT I) 

Instalações de energia eléctrica (obrigatório em todas as 
categorias de risco) 

  

CUMPRE 

Instalações de aquecimento - aparelhagem de aquecimento 
(Podem existir em todas as categorias) 

  

CUMPRE 

Ventilação e acondicionamento de ar (Obrigatório em todas as 
categorias de risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Ascensores (obrigatório na 2.ª á 4.ª categoria de risco) CUMPRE 

Ascensores prioritários para bombeiros (obrigatório na 3.ª á 4.ª 
categoria de risco) 

  

NÃO SE APLICA 

Evacuação de efluentes de combustão (obrigatório em todas as 
categorias) 

  

NÃO CUMPRE 

(Apenas nas habitações)         

M. Equipamentos e Sistemas de Segurança (dependem da categoria de risco aplicada à UT I) 

Sinalização (2.ª à 4.ª categoria de risco) NÃO CUMPRE 
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RJSCIE - REGIME JÚRIDICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS 

 RTSCIE - REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de Novembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/não se aplica 

Iluminação de emergência (2.ª à 4.ª categoria de risco) NÃO CUMPRE 

Detecção, alarme e alerta (obrigatório na 3.ª à 4.ª categoria de 
risco) 

NÃO SE APLICA 

Controlo de fumo (obrigatório em todas as categorias de risco) NÃO CUMPRE 

Instalação de desenfumagem passiva (obrigatório em todas as 
categorias de risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Instalação de desenfumagem activa (obrigatório em todas as 
categorias de risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Sistemas de controlo de fumo (obrigatório em todas as categorias 
de risco) nas vias horizontais de evacuação 

  

NÃO CUMPRE 

Sistemas de controlo de fumo (obrigatório em todas as categorias 
de risco) nas vias verticais de evacuação 

  

NÃO CUMPRE 

Meios de primeira intervenção (obrigatório na 3.ª á 4.ª categoria de 
risco) 

  

NÃO SE APLICA 

Meios de segunda intervenção (obrigatório na 2.ª á 4.ª categoria de 
risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Detecção automática de gás combustível (obrigatório na 2.ª à 4 
categoria de risco) (DUCTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE GÁS) 

  

NÃO SE APLICA 

Drenagem de águas residuais da extinção de incêndio (obrigatório 
em todas as categorias de risco) 

  

NÃO CUMPRE 

Posto de segurança (obrigatório na 3.ª á 4.ª categoria de risco) NÃO SE APLICA 

    

N. Medidas de Autoprotecção (obrigatório na 3.ª à 4.ª categoria de 
risco) 

  

NÃO SE APLICA 
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Ventilação Natural em Edifícios de Habitação – Edifício da década de 50 

VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

A. Identificação 

Morada: Rua João Alves da Silva n.º 1, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 50       

Tipologia construtiva: Estrutura de Alvenaria de Pedra com laje em betão armado (Zonas Húmidas) 

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de habitação Multifamiliar 

N.º de pisos do edifício: 4 pisos Altura do edifício: 9 m 

            

C. Ventilação Natural nas Comunicações Interiores 
em Edifícios de Habitação Multifamiliar 

Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

    

A ventilação processada nas comunicações interiores num edifício 
multifamiliar deve estar compatível com os sistemas de desenfumagem. 

  

  

NÃO CUMPRE 

            

C1. Edifícios de habitação multifamiliar com altura inferior ou igual a 9 m (4 pisos) 

A ventilação natural realiza-se caso não existam portas de separação 
entre as comunicações horizontais interiores e as escadas. 

  

CUMPRE 

A ventilação destes espaços pode ser conjunta caso existam aberturas de 
admissão nos extremos das comunicações horizontais e aberturas 
permanentes no topo da caixa de escadas. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

C2. Edifícios de habitação multifamiliar com altura entre 9m e 28m (entre 4 a 10 pisos) 

Deve-se prever o uso de portas de fecho automático nestes espaços. 
  

NÃO SE APLICA 

A ventilação a realizar nestes espaços deve ser separada. NÃO SE APLICA 

Nas comunicações horizontais interiores a ventilação processa-se por 
intermédio de condutas colectivas com ramais da altura do piso, em que 
uma das condutas é de admissão de ar exterior com entrada de ar situada 
ao nível da base do edifício e outras de exaustão com rejeição por 
abertura situada ao nível da cobertura. 

  

  

  

  

NÃO SE APLICA 

A ventilação nas comunicações horizontais também pode processar-se por 
arejamento, através de aberturas permanentes. 

  

NÃO SE APLICA 

Nas comunicações verticais interiores, por intermédio de escadas, a 
ventilação processa-se por arejamento, através aberturas permanentes 
praticadas em cada piso. 

  

NÃO SE APLICA 

  

 



264 

 

VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Também se pode realizar por tiragem térmica, através de 
aberturas permanentes situadas no topo e na base da caixa de 
escada. 

  

NÃO SE APLICA 

            

C3. Edifícios com altura entre 28 e 60 m (entre 10 a 21 pisos) 

Nestes edifícios de grande altura admite-se a de ventilação natural para os espaços seguintes de uso 
comum: 

 - Comunicações interiores sempre que são separadas por uma 
câmara corta-fogo exterior 

  

NÃO SE APLICA 

 - Quando as comunicações horizontais interiores conduzem para 
escadas exteriores. 

  

NÃO SE APLICA 

 - Quando as escadas interiores têm comunicação com 
comunicações horizontais exteriores 

  

NÃO SE APLICA 

            

D. Espaços para serviços 

A ventilação dos espaços destinados aos servições técnicos ou 
para serviços comuns pode ser feita através de aberturas, 
condutas, comunicação com o interior e em alguns casos 
especiais realizar-se através da comunicação com espaços 
adjacentes interiores, desde que sejam devidamente ventilados. 

  

  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

E. Parques de Estacionamento Cobertos (caso existam) 

Nestes locais a ventilação realiza-se por intermédio de aberturas 
praticadas em fachadas de orientação diferente. 

  

NÃO SE APLICA 

Aceita-se a combinação de aberturas de admissão ad ar 
praticadas em paredes de fachada e aberturas de exaustão nas 
coberturas. 

  

NÃO SE APLICA 

Também os meios de ventilação destes espaços devem ser 
compatíveis com os sistemas de desenfumagem. 

  

NÃO SE APLICA 

Devem ser praticadas aberturas amplas na compartimentação 
interior. 

  

NÃO SE APLICA 

Caso exista uma câmara corta-fogo é obrigatório a existência de 
uma abertura permanente para o exterior, de modo a processar-
se a ventilação natural deste espaço.  

  

  

NÃO SE APLICA 

Se não for caso disso, deve-se utilizar um sistema de ventilação 
mecânica. 

  

NÃO SE APLICA 
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VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F. Arrecadações 

A compartimentação interior não deve condicionar o arejamento 
das arrecadações. A ventilação natural nestes espaços pode ser 
realizada através de aberturas de admissão e saída de ar. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

G. Ventilação Natural no Interior da Habitação 

G1. Compartimentos Principais (Quartos e Salas) 

Os vãos destes compartimentos devem localizar-se nos elementos 
de fachada, tendo contacto directo com exterior. 

  

CUMPRE 

A área total dos vãos não deve ser inferior a 10% da área do 
compartimento em que estes se inserem. Devendo respeitar a 
área mínima de vãos igual a 1,08 m2. 

  

  

CUMPRE 

Parte do vão do compartimento deve estar a uma altura nunca 
inferior a 1,80m. 

  

CUMPRE 

            

G2. Compartimentos de Serviço 

G2.1. Cozinha 

Devem ser dotadas com condutas de exaustão dos produtos de 
combustão provenientes dos aparelhos de gás. 

  

CUMPRE 

Obrigatório a existência de um vão com comunicação directa para 
o exterior. 

  

CUMPRE 

            

G2.2. Instalações Sanitárias 

Devem possuir vãos que permitam ter contacto directo com o 
exterior. 

  

CUMPRE 

A área dos vãos deve ser superior a 0,54 m2, sendo que a parte do 
vão que permite a sua abertura deve de dispor de uma área 
superior a 0,32 m2. 

  

  

CUMPRE 

Parte deste vão, deve estar a uma altura nunca inferior a 1,80m. CUMPRE 

            

G2.3. Instalações Sanitárias Interiores 

Deve dispor de uma conduta de exaustão de ar obrigatoriamente. NÃO SE APLICA 

Admite-se a existência de um postigo com ligação para uma 
manga vertical de ventilação. 

  

NÃO SE APLICA 

A área da manga vertical não deve ser inferior à regulamentada, 
sendo superior a 1,5 m2. 

  

NÃO SE APLICA 
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VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

A manga vertical dever dispor de duas aberturas em duas 
extremidades (ao nível da cobertura e ao nível do tecto de uma 
passagem inferior coberta situada ao nível do acesso ao edifício). 

  

  

NÃO SE APLICA 

Caso não se verifique a existência de uma passagem inferior, a 
manga vertical de ventilação deve obrigatoriamente possuir uma 
ligação a uma manga vertical com a mesma secção, dispondo de 
aberturas localizadas em fachadas diferentes. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 
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Ventilação Natural em Edifícios de Habitação – Edifício da década de 60 

VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

A. Identificação 

Morada: Rua João Alves da Silva n.º 2, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 60       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de habitação Multifamiliar 

N.º de pisos do edifício: 4 pisos Altura do edifício: Aprox. 12 m 

            

C. Ventilação Natural nas Comunicações Interiores em 
Edifícios de Habitação Multifamiliar 

Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

    

A ventilação processada nas comunicações interiores num edifício 
multifamiliar deve estar compatível com os sistemas de desenfumagem. 

  

  

NÃO CUMPRE 

            

C1. Edifícios de habitação multifamiliar com altura inferior ou igual a 9 m (4 pisos) 

A ventilação natural realiza-se caso não existam portas de separação 
entre as comunicações horizontais interiores e as escadas. 

  

NÃO SE APLICA 

A ventilação destes espaços pode ser conjunta caso existam aberturas de 
admissão nos extremos das comunicações horizontais e aberturas 
permanentes no topo da caixa de escadas. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

C2. Edifícios de habitação multifamiliar com altura entre 9m e 28m (entre 4 a 10 pisos) 

Deve-se prever o uso de portas de fecho automático nestes espaços. 
  

NÃO CUMPRE 

A ventilação a realizar nestes espaços deve ser separada. NÃO CUMPRE 

Nas comunicações horizontais interiores a ventilação processa-se por 
intermédio de condutas colectivas com ramais da altura do piso, em que 
uma das condutas é de admissão de ar exterior com entrada de ar situada 
ao nível da base do edifício e outras de exaustão com rejeição por 
abertura situada ao nível da cobertura. 

  

  

  

  

NÃO CUMPRE 

A ventilação nas comunicações horizontais também pode processar-se por 
arejamento, através de aberturas permanentes. 

  

NÃO CUMPRE 

Nas comunicações verticais interiores, por intermédio de escadas, a 
ventilação processa-se por arejamento, através aberturas permanentes 
praticadas em cada piso. 

  

NÃO CUMPRE 
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VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Também se pode realizar por tiragem térmica, através de 
aberturas permanentes situadas no topo e na base da caixa de 
escada. 

  

NÃO CUMPRE 

            

C3. Edifícios com altura entre 28 e 60 m (entre 10 a 21 pisos) 

Nestes edifícios de grande altura admite-se a de ventilação natural para os espaços seguintes de uso 
comum: 

 - Comunicações interiores sempre que são separadas por uma 
câmara corta-fogo exterior 

  

NÃO SE APLICA 

 - Quando as comunicações horizontais interiores conduzem para 
escadas exteriores. 

  

NÃO SE APLICA 

 - Quando as escadas interiores têm comunicação com 
comunicações horizontais exteriores 

  

NÃO SE APLICA 

            

D. Espaços para serviços 

A ventilação dos espaços destinados aos servições técnicos ou 
para serviços comuns pode ser feita através de aberturas, 
condutas, comunicação com o interior e em alguns casos 
especiais realizar-se através da comunicação com espaços 
adjacentes interiores, desde que sejam devidamente ventilados. 

  

  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

E. Parques de Estacionamento Cobertos (caso existam) 

Nestes locais a ventilação realiza-se por intermédio de aberturas 
praticadas em fachadas de orientação diferente. 

  

NÃO SE APLICA 

Aceita-se a combinação de aberturas de admissão e de ar 
praticadas  em paredes de fachada e aberturas de exaustão nas 
coberturas. 

  

NÃO SE APLICA 

Também os meios de ventilação destes espaços devem ser 
compatíveis com os sistemas de desenfumagem. 

  

NÃO SE APLICA 

Devem ser praticadas aberturas amplas na compartimentação 
interior. 

  

NÃO SE APLICA 

Caso exista uma câmara corta-fogo é obrigatório a existência de 
uma abertura permanente para o exterior, de modo a processar-
se a ventilação natural deste espaço.  

  

  

NÃO SE APLICA 

Se não for caso disso, deve-se utilizar um sistema de ventilação 
mecânica. 

  

NÃO SE APLICA 
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VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F. Arrecadações 

A compartimentação interior não deve condicionar o arejamento das 
arrecadações. A ventilação natural nestes espaços pode ser 
realizada através de aberturas de admissão e saída de ar. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

G. Ventilação Natural no Interior da Habitação 

G1. Compartimentos Principais (Quartos e Salas) 

Os vãos destes compartimentos devem localizar-se nos elementos de 
fachada, tendo contacto directo com exterior. 

  

CUMPRE 

A área total dos vãos não deve ser inferior a 10% da área do 
compartimento em que estes se inserem. Devendo respeitar a área 
mínima de vãos iguais a 1,08 m2. 

  

  

CUMPRE 

Parte do vão do compartimento deve estar a uma altura nunca 
inferior a 1,80m. 

  

CUMPRE 

            

G2. Compartimentos de Serviço 

G2.1. Cozinha 

Devem ser dotadas com condutas de exaustão dos produtos de 
combustão provenientes dos aparelhos de gás. 

  

CUMPRE 

Obrigatório a existência de um vão com comunicação directa para o 
exterior. 

  

CUMPRE 

            

G2.2. Instalações Sanitárias 

Devem possuir vãos que permitam ter contacto directo com o 
exterior. 

  

CUMPRE 

A área dos vãos deve ser superior a 0,54 m2, sendo que a parte do 
vão que permite a sua abertura deve de dispor de uma área superior 
a 0,32 m2. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Parte deste vão, deve estar a uma altura nunca inferior a 1,80m. CUMPRE 

            

G2.3. Instalações Sanitárias Interiores 

Deve dispor de uma conduta de exaustão de ar obrigatoriamente. NÃO SE APLICA 

Admite-se a existência de um postigo com ligação para uma manga 
vertical de ventilação. 

  

NÃO SE APLICA 

A área da manga vertical não deve ser inferior à regulamentada, 
sendo superior a 1,5 m2. 

  

NÃO SE APLICA 
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VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

A manga vertical dever dispor de duas aberturas em duas 
extremidades (ao nível da cobertura e ao nível do tecto 
de uma passagem inferior coberta situada ao nível do 
acesso ao edifício). 

  

  

NÃO SE APLICA 

Caso não se verifique a existência de uma passagem 
inferior, a manga vertical de ventilação deve 
obrigatoriamente possuir uma ligação a uma manga 
vertical com a mesma secção, dispondo de aberturas 
localizadas em fachadas diferentes. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 
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Ventilação Natural em Edifícios de Habitação – Edifício da década de 70 

VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

A. Identificação 

Morada: Praça Dr. Duarte Simões, Bloco D, 6200 - 084 

Localidade: Covilhã Freguesia: São Pedro 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 70       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de habitação Multifamiliar 

N.º de pisos do edifício: 5 pisos Altura do edifício: Aprox. 18 m 

            

C. Ventilação Natural nas Comunicações Interiores em 
Edifícios de Habitação Multifamiliar 

Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

    

A ventilação processada nas comunicações interiores num edifício 
multifamiliar deve estar compatível com os sistemas de desenfumagem. 

  

  

NÃO CUMPRE 

            

C1. Edifícios de habitação multifamiliar com altura inferior ou igual a 9 m (4 pisos) 

A ventilação natural realiza-se caso não existam portas de separação 
entre as comunicações horizontais interiores e as escadas. 

  

NÃO SE APLICA 

A ventilação destes espaços pode ser conjunta caso existam aberturas de 
admissão nos extremos das comunicações horizontais e aberturas 
permanentes no topo da caixa de escadas. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

C2. Edifícios de habitação multifamiliar com altura entre 9m e 28m (entre 4 a 10 pisos) 

Deve-se prever o uso de portas de fecho automático nestes espaços. 
  

NÃO CUMPRE 

A ventilação a realizar nestes espaços deve ser separada. CUMPRE 

Nas comunicações horizontais interiores a ventilação processa-se por 
intermédio de condutas colectivas com ramais da altura do piso, em que 
uma das condutas é de admissão de ar exterior com entrada de ar situada 
ao nível da base do edifício e outras de exaustão com rejeição por 
abertura situada ao nível da cobertura. 

  

  

  

  

NÃO CUMPRE 

A ventilação nas comunicações horizontais também pode processar-se por 
arejamento, através de aberturas permanentes. 

  

NÃO CUMPRE 

Nas comunicações verticais interiores, por intermédio de escadas, a 
ventilação processa-se por arejamento, através aberturas permanentes 
praticadas em cada piso. 

  

NÃO CUMPRE 
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VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Também se pode realizar por tiragem térmica, através de aberturas 
permanentes situadas no topo e na base da caixa de escada. 

  

NÃO SE APLICA 

            

C3. Edifícios com altura entre 28 e 60 m (entre 10 a 21 pisos) 

Nestes edifícios de grande altura admite-se a de ventilação natural para os espaços seguintes de uso 
comum: 

 - Comunicações interiores sempre que são separadas por uma 
câmara corta-fogo exterior 

  

NÃO SE APLICA 

 - Quando as comunicações horizontais interiores conduzem para 
escadas exteriores. 

  

NÃO SE APLICA 

 - Quando as escadas interiores têm comunicação com comunicações 
horizontais exteriores 

  

NÃO SE APLICA 

            

D. Espaços para serviços 

A ventilação dos espaços destinados aos servições técnicos ou para 
serviços comuns pode ser feita através de aberturas, condutas, 
comunicação com o interior e em alguns casos especiais realizar-se 
através da comunicação com espaços adjacentes interiores, desde 
que sejam devidamente ventilados. 

  

  

  

  

CUMPRE 

(CASO DA CASA DAS MÁQUINAS)         

E. Parques de Estacionamento Cobertos (caso existam) 

Nestes locais a ventilação realiza-se por intermédio de aberturas 
praticadas em fachadas de orientação diferente. 

  

NÃO SE APLICA 

Aceita-se a combinação de aberturas de admissão de ar praticadas 
em paredes de fachada e aberturas de exaustão nas coberturas. 

  

NÃO SE APLICA 

Também os meios de ventilação destes espaços devem ser 
compatíveis com os sistemas de desenfumagem. 

NÃO SE APLICA 

NÃO SE APLICA 

Devem ser praticadas aberturas amplas na compartimentação 
interior. 

  

NÃO SE APLICA 

Caso exista uma câmara corta-fogo é obrigatório a existência de 
uma abertura permanente para o exterior, de modo a processar-se a 
ventilação natural deste espaço.  

  

  

NÃO SE APLICA 

Se não for caso disso, deve-se utilizar um sistema de ventilação 
mecânica. 

  

NÃO SE APLICA 
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VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F. Arrecadações 

A compartimentação interior não deve condicionar o arejamento das 
arrecadações. A ventilação natural nestes espaços pode ser 
realizada através de aberturas de admissão e saída de ar. 

  

  

NÃO CUMPRE 

(NEM TODAS DISPÕEM DE AREJAMENTO)       

G. Ventilação Natural no Interior da Habitação 

G1. Compartimentos Principais (Quartos e Salas) 

Os vãos destes compartimentos devem localizar-se nos elementos de 
fachada, tendo contacto directo com exterior. 

  

CUMPRE 

A área total dos vãos não deve ser inferior a 10% da área do 
compartimento em que estes se inserem. Devendo respeitar a área 
mínima de vãos iguais a 1,08 m2. 

  

  

CUMPRE 

Parte do vão do compartimento deve estar a uma altura nunca 
inferior a 1,80m. 

  

CUMPRE 

            

G2. Compartimentos de Serviço 

G2.1. Cozinha 

Devem ser dotadas com condutas de exaustão dos produtos de 
combustão provenientes dos aparelhos de gás. 

  

CUMPRE 

Obrigatório a existência de um vão com comunicação directa para o 
exterior. 

  

NÃO CUMPRE 

            

G2.2. Instalações Sanitárias 

Devem possuir vãos que permitam ter contacto directo com o 
exterior. 

  

CUMPRE 

A área dos vãos deve ser superior a 0,54 m2, sendo que a parte do 
vão que permite a sua abertura deve de dispor de uma área superior 
a 0,32 m2. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Parte deste vão, deve estar a uma altura nunca inferior a 1,80m. CUMPRE 

            

G2.3. Instalações Sanitárias Interiores 

Deve dispor de uma conduta de exaustão de ar obrigatoriamente. CUMPRE 

Admite-se a existência de um postigo com ligação para uma manga 
vertical de ventilação. 

  

CUMPRE 

A área da manga vertical não deve ser inferior à regulamentada, 
sendo superior a 1,5 m2. 

  

CUMPRE 
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VENTILAÇÃO NATURAL EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(NP 1037-1 de 2002 - Edifícios de Habitação. Ventilação Natural) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

A manga vertical dever dispor de duas aberturas em duas 
extremidades (ao nível da cobertura e ao nível do tecto de 
uma passagem inferior coberta situada ao nível do acesso ao 
edifício). 

  

  

CUMPRE 

Caso não se verifique a existência de uma passagem inferior, 
a manga vertical de ventilação deve obrigatoriamente 
possuir uma ligação a uma manga vertical com a mesma 
secção, dispondo de aberturas localizadas em fachadas 
diferentes. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 
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Acessibilidades em Edifícios de Habitação – Edifício da década de 50 

ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

A. Identificação 

Morada: Rua João Alves da Silva n.º 1, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 50       

Tipologia construtiva: Estrutura de Alvenaria de Pedra     

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

N.º de pisos do 
edifício: 

4 pisos         

            

            

C. Obrigatoriedade do uso de elevadores em edifícios de 
habitação  

  
Cumpre/Não cumpre/Não se 

aplica 

    

O uso de elevadores em edifícios de habitação multifamiliar é 
obrigatório sempre que a diferença de cotas entre pisos utilizáveis 
for superior a 11,5m ou cujo número de pisos é superior a 5. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Os elevadores devem servir os pisos destinados ao estacionamento e 
arrecadações em caves, de uso exclusivos para os moradores do 
edifício, caso estes existam. 

  

  

NÃO SE APLICA 

O percurso de acesso aos meios mecânicos de comunicação vertical 
entre o átrio de entrada/saída e as habitações localizadas no piso 
térreo deve garantir uma acessibilidade tal de maneira que não se 
necessário o recurso a meios mecânicos de comunicação vertical. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D. Estacionamento reservado ao uso habitacional (lugares reservados a veículos de pessoas com 
mobilidade condicionada), caso exista. 

D1. Deve-se garantir um dos seguintes casos: 

Dispor de um lugar em espaços de estacionamento, para uma lotação 
inferior a 50 lugares. 

  

NÃO SE APLICA 

Dispor de dois lugares em espaços de estacionamento, para uma 
lotação entre os 51 e 200 lugares. 

  

NÃO SE APLICA 

Dispor de um lugar por cada 100 lugares sem espaços de 
estacionamento com uma lotação superior a 100 lugares. 

  

NÃO SE APLICA 

(Podemos dispensar os lugares reservados a veículos de pessoas com mobilidade condicionada em espaços 
de estacionamento, desde que o número não exceda os 13 lugares). 

Devem ser dispostos em espaços comuns ao edifício. NÃO SE APLICA 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Patamares de acesso aos fogos habitacionais deve ser dotado 
de uma zona de manobra que consiga inscrever um ângulo de 
180º. 

  

CUMPRE 

            

F. Escadas 

F1. Lanços, Patins e Patamares 

Possuir uma largura nunca inferior a 
1,2m. 

1,0 m   NÃO CUMPRE 

            

F2. Patamares superiores e inferiores 

Possuir uma profundidade superior 
a 1,2m. 

1,5 m   CUMPRE 

            

F3. Patins intermédios (caso existam) 

Deve garantir uma profundidade 
nunca inferior a 0,7m, no caso do 
desnível entre o pavimento do 
imediatamente anterior ao primeiro 
degrau, seja superior a 2,4m. 

      

      

      

1,5 m   CUMPRE 

            

F4. Degraus das escadas 

Profundidade do cobertor (c ≥ 
0,28m) 

0,28 m   CUMPRE 

Altura do espelho (h ≤ 0,18m) 0,165 m   CUMPRE 

Ao longo do lanço de escadas tanto o cobertor e o espelho devem ser 
constantes na sua dimensão 

  

CUMPRE 

Raio de curvatura da aresta do focinho deve rondar os 0,005 e 
0,01m. 

CUMPRE 

Devem possuir faixas 
antiderrapantes e de sinalização 
visual, cuja largura não deve ser 
inferior a 0,04m, devendo ser 
encastradas junto ao focinho dos 
degraus. 

      

      

      

Não   NÃO CUMPRE 

Em escadas, cujos troços são 
curvos, devem se possuir uma 
largura nunca inferior a 2/3 da 
largura das escadas. 

      

      

_________   NÃO SE APLICA 

Entre o espelho e o cobertor não devem existir elementos de 
salientes. 

  

NÃO CUMPRE 

Os elementos que constituem as escadas não devem de possuir 
arestas vivas ou extremidades projectadas perigosas. 

  

CUMPRE 

Os degraus de arranque podem dispor de dimensões diferentes dos 
restantes. 

  

NÃO SE APLICA 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

F5. Corrimãos das escadas   Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Devem ser dispostos a uma altura de 0,85m e 
0,90m, medida entre o focinho dos degraus e 
o bordo superior do elemento prensível. 

      

      

0,80 m   NÃO CUMPRE 

Os corrimãos devem garantir o seu 
prolongamento, em pelo menos 0,30m, para 
lá do último degrau do lanço. 

      

      

0,09 m   NÃO CUMPRE 

Os corrimãos devem garantir o seu 
prolongamento para além do primeiro degrau 
do lanço, na base das escadas, numa 
extensão igual à dimensão do cobertor 
mantendo a mesma inclinação. 

      

      

      

0,09 m   NÃO CUMPRE 

      

Devem ser contínuos ao longo dos vários lanços das escadas. CUMPRE 

Sempre que as escadas possuam desníveis superiores a 0,40m, estas 
devem ser dotadas de corrimãos em ambos os lados. 

  

NÃO CUMPRE 

            

G. Rampas 

Dispor de uma inclinação não superior a 6% 
para um desnível de 0,6m e um comprimento 
de 10m. 

      

_________   NÃO SE APLICA 

      

Uma inclinação não superior a 8%, para um 
desnível não superior a 0,4m e um 
comprimento não superior a 5m. 

      

      

__________   NÃO SE APLICA 

            

G1. Rampas em curva (caso existam) 

O raio de curvatura não deve ser inferior a 
3m (medido pelo perímetro interno da 
rampa) 

      

________   NÃO SE APLICA 

A sua inclinação não deve exceder os 8%. ________   NÃO SE APLICA 

            

G2. Largura da rampa 

Não deve ser inferior a 1,2m, excepto se o 
seu comprimento não exceder os 5m e a sua 
largura 0,9m. 

      

      

________   NÃO SE APLICA 

            

G3. Plataformas horizontais de descanso 

Devem existir plataformas de descanso tanto na base como no topo 
de cada lanço, no caso do seu comprimento ser superior ao 
recomendado de acordo com a sua inclinação. 

NÃO SE APLICA 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Devem existir em locais de direcção, com 
um ângulo nunca inferior a 90º. 

      

________   NÃO SE APLICA 

Possuir uma largura nunca inferior á da 
rampa e um comprimento nunca inferior a 
1,5m. 

      

________   NÃO SE APLICA 

            

G4. Corrimãos nas rampas 

Devem existir em ambos os lados, excepto 
nos casos onde o desnível não é superior a 
0,20m. 

      

________   NÃO SE APLICA 

Casos em que o desnível da rampa está 
compreendido entre os 0,20m e os 0,40m, 
para uma inclinação nunca inferior a 6%, 
podemos ter um corrimão. 

      

      

      

Devem-se prolongar pelo menos 0,30m ao 
nível da base e no topo. 

      

________   NÃO SE APLICA 

Serem contínuos ao longo dos patamares de descanso e lanços. NÃO SE APLICA 

Serem paralelos ao piso da rampa. NÃO SE APLICA 

Para inclinações não superiores a 6%, os 
corrimãos devem estar dispostos a uma 
altura de 0,85m e 0,90m. 

      

      

________   NÃO SE APLICA 

Para inclinações superiores a 6%, devemos 
ter duplo corrimão, em que um deles se 
encontra a uma altura de 0,70m e 0,75m e 
o outro a uma altura da 0,90 e 0,95m 

      

      

      

________   NÃO SE APLICA 

            

G5. Revestimentos de piso  

Devem possuir faixas com diferenciação de textura e cor 
contrastante em relação ao pavimento, tanto no início como no fim. 

  

NÃO SE APLICA 

            

H. Acessibilidades a Átrios, Portas de entrada/saída principal, Patamares, Galerias e Corredores 

H1. Do lado exterior às portas dos edifícios 

Deve ser possível inscrever uma zona de manobra com uma rotação 
de 360º. 

  

CUMPRE 

            

H2. Átrios interiores 

Deve ser possível inscrever uma zona de manobra com uma rotação 
de 360º. 

  

CUMPRE 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

H3. Portas de entrada/saída principal 

Ter uma largura útil não inferior a 0,87m, 
sendo medida entre a face da folha da porta, 
quando aberta e o batente ou guarnição do 
lado oposto. 

      

      

      

0,96 m   CUMPRE 

(Caso a porta seja pivotante ou de batente, deve ser considerada para efeitos de medição, a sua abertura 
com um ângulo de 90º). 

            

H4. Patamares, Galerias e Corredores 

Devem ter uma largura nunca inferior a 1,2m. 1,5 m   CUMPRE 

Podemos ter troços com larguras nunca inferiores a 0,90m, desde 
que o seu comprimento seja inferior a 1,5m e que não permita o 
acesso para portas laterais de acesso a espaços acessíveis 

  

  

NÃO SE APLICA 

Para patamares com uma largura inferior a 1,5m, devem estar 
dispostos em zonas de manobra que permitam inscrever uma 
rotação de 360º ou uma zona de mudança de direcção de 180º em T, 
sem que estes dêem acesso a corredores com uma extensão de 10m. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Caso existam corrimãos, deverão estar 
dispostos a uma altura de 0,90m e serem 
curvados quando forem interrompidos. 

      

      

________   NÃO SE APLICA 

            

I. Acessibilidade aos Elevadores (caso estes existam) 

I1. Patamares junto às portas dos Elevadores 

As suas dimensões devem possibilitar uma zona de manobra com 
uma rotação de 360º. 

  

NÃO SE APLICA 

Não deve possuir uma inclinação superior a 2%. NÃO SE APLICA 

Estar desobstruídos de qualquer tipo de obstáculos e degraus, que 
impossibilitem a passagem de uma pessoa de cadeira de rodas. 

  

NÃO SE APLICA 

            

I2. Características das cabinas 

Dimensões interiores da cabina (1,1m de 
largura x 1,4m de profundidade) 

        

        

___________   NÃO SE APLICA 

A precisão de paragem ao nível dos patamares 
não deve ser superior a 0,02m 

      

_______   NÃO SE APLICA 

O espaço entre os patamares e o piso da cabina 
não deve exceder os 0,035m. 

_______   NÃO SE APLICA 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve existir pelo menos uma barra de apoio 
no interior da cabina dispostos a uma altura 
compreendida entre 0,875m e 0,925m, a 
uma distância da parede entre 0,035m e 
0,05m. 

      

_______   NÃO SE APLICA 

      

_______   NÃO SE APLICA 

            

I3. Decorações interiores 

Podem existir painéis, desde que estes não 
tenham uma espessura superior a 0,015m. 

      

________   NÃO SE APLICA 

            

I4. Portas 

No caso dos elevadores mais recentes, estas devem ser de correr e 
serem automáticas 

  

NÃO SE APLICA 

Largura útil não deve ser inferior a 0,80m. ________   NÃO SE APLICA 

(medida entre a face da folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto) 

Deve existir uma cortina de luz standard (com feixe plano) que 
imobilize as portas e o andamento da cabina. 

  

NÃO SE APLICA 

            

I5. Dispositivos de Comando 

Devem ser instalados a uma altura entre 
0,9m e 1,2m, em patamares e a uma altura 
entre 0,9m e 1,30m no interior de cabina. 

      

_______   NÃO SE APLICA 

_______   NÃO SE APLICA 

Terem sinais que iluminem o comando registado. NÃO SE APLICA 

Possuir um botão de alarme e outro de paragem de emergência 
dispostos no interior da cabina. 

  

NÃO SE APLICA 
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Acessibilidades em Edifícios de Habitação – Edifício da década de 60 

ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

A. Identificação 

Morada: Rua João Alves da Silva n.º 2, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 60       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: Edifícios de Habitação Multifamiliar   

N.º de pisos do edifício: 4 pisos         

            

            

C. Obrigatoriedade do uso de elevadores em edifícios 
de habitação  

  Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

    

O uso de elevadores em edifícios de habitação multifamiliar é 
obrigatório sempre que a diferença de cotas entre pisos utilizáveis 
for superior a 11,5m ou cujo número de pisos é superior a 5. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Os elevadores devem servir os pisos destinados ao estacionamento e 
arrecadações em caves, de uso exclusivos para os moradores do 
edifício, caso estes existam. 

  

  

NÃO SE APLICA 

O percurso de acesso aos meios mecânicos de comunicação vertical 
entre o átrio de entrada/saída e as habitações localizadas no piso 
térreo deve garantir uma acessibilidade tal de maneira que não se 
necessário o recurso a meios mecânicos de comunicação vertical. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D. Estacionamento reservado ao uso habitacional (lugares reservados a veículos de pessoas com 
mobilidade condicionada), caso exista. 

D1. Deve-se garantir um dos seguintes casos: 

Dispor de um lugar em espaços de estacionamento, para uma lotação 
inferior a 50 lugares. 

  

NÃO SE APLICA 

Dispor de dois lugares em espaços de estacionamento, para uma 
lotação entre os 51 e 200 lugares. 

  

NÃO SE APLICA 

Dispor de um lugar por cada 100 lugares sem espaços de 
estacionamento com uma lotação superior a 100 lugares. 

  

NÃO SE APLICA 

(Podemos dispensar os lugares reservados a veículos de pessoas com mobilidade condicionada em espaços 
de estacionamento, desde que o número não exceda os 13 lugares). 

Devem ser dispostos em espaços comuns ao edifício. NÃO SE APLICA 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Patamares de acesso aos fogos habitacionais deve ser dotado 
de uma zona de manobra que consiga inscrever um ângulo de 
180º. 

  

CUMPRE 

            

F. Escadas 

F1. Lanços, Patins e Patamares 

Possuir uma largura nunca inferior a 
1,2m. 

1 m   NÃO CUMPRE 

Largura do lanço de escadas (1 m), Patamares (1,26 m) e patins intermédios (1,34 m). 

F2. Patamares superiores e inferiores 

Possuir uma profundidade superior a 
1,2m. 

1,26 m   CUMPRE 

            

F3. Patins intermédios (caso existam) 

Deve garantir uma profundidade nunca 
inferior a 0,7m, no caso do desnível 
entre o pavimento do imediatamente 
anterior ao primeiro degrau, seja 
superior a 2,4m. 

      

      

      

1,34 m   CUMPRE 

            

F4. Degraus das escadas 

Profundidade do cobertor (c ≥ 0,28m) 0,27 m   NÃO CUMPRE 

Altura do espelho (h ≤ 0,18m) 0,155 m   CUMPRE 

Ao longo do lanço de escadas, tanto o cobertor como o espelho, 
devem ser constantes na sua dimensão 

  

CUMPRE 

Raio de curvatura da aresta do focinho deve rondar os 0,005 e 
0,01m. 

CUMPRE 

Devem possuir faixas antiderrapantes e 
de sinalização visual, cuja largura não 
deve ser inferior a 0,04m, devendo ser 
encastradas junto ao focinho dos 
degraus. 

      

      

      

NÃO   NÃO CUMPRE 

Em escadas, cujos trolos são curvos, 
devem se possuir uma largura nunca 
inferior a 2/3 da largura das escadas. 

      

      

________   NÃO SE APLICA 

Entre o espelho e o cobertor não devem existir elementos de 
salientes. 

  

NÃO CUMPRE 

Os elementos que constituem as escadas não devem de possuir 
arestas vivas ou extremidades projectadas perigosas. 

  

NÃO CUMPRE 

Os degraus de arranque podem dispor de dimensões diferentes dos 
restantes. 

  

NÃO SE APLICA 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

F5. Corrimãos das escadas   Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Devem ser dispostos a uma altura de 0,85m e 
0,90m, medida entre o focinho dos degraus e 
o bordo superior do elemento prensível. 

      

      

0,70 m   NÃO CUMPRE 

Os corrimãos devem garantir o seu 
prolongamento, em pelo menos 0,30m, para 
lá do último degrau do lanço. 

      

      

0,09 m   NÃO CUMPRE 

Os corrimãos devem garantir o seu 
prolongamento para além do primeiro degrau 
do lanço, na base das escadas, numa 
extensão igual à dimensão do cobertor 
mantendo a mesma inclinação. 

      

      

      

NÃO   NÃO CUMPRE 

      

Devem ser contínuos ao longo dos vários lanços das escadas. NÃO CUMPRE 

Sempre que as escadas possuam desníveis superiores a 0,40m, estas 
devem ser dotadas de corrimãos em ambos os lados. 

  

NÃO CUMPRE 

            

G. Rampas 

Dispor de uma inclinação não superior a 6% 
para um desnível de 0,6m e um comprimento 
de 10m. 

      

________   NÃO SE APLICA 

      

Uma inclinação não superior a 8%, para um 
desnível não superior a 0,4m e um 
comprimento não superior a 5m. 

      

      

________   NÃO SE APLICA 

            

G1. Rampas em curva (caso existam) 

O raio de curvatura não deve ser inferior a 
3m (medido pelo perímetro interno da 
rampa) 

      

_________   NÃO SE APLICA 

A sua inclinação não deve exceder os 8%. _________   NÃO SE APLICA 

            

G2. Largura da rampa 

Não deve ser inferior a 1,2m, excepto se o 
seu comprimento não exceder os 5m e a sua 
largura 0,9m. 

      

      

_________   NÃO SE APLICA 

            

G3. Plataformas horizontais de descanso 

Devem existir plataformas de descanso tanto na base como no topo 
de cada lanço, no caso do seu comprimento ser superior ao 
recomendado de acordo com a sua inclinação. 

NÃO SE APLICA 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Devem existir em locais de direcção, com 
um ângulo nunca inferior a 90º. 

      

________   NÃO SE APLICA 

Possuir uma largura nunca inferior á da 
rampa e um comprimento nunca inferior 
a 1,5m. 

      

________   NÃO SE APLICA 

            

G4. Corrimãos nas rampas 

Devem existir em ambos os lados, 
excepto nos casos onde o desnível não é 
superior a 0,20m. 

      

________   NÃO SE APLICA 

Casos em que o desnível da rampa está 
compreendido entre os 0,20m e os 
0,40m, para uma inclinação nunca 
inferior a 6%, podemos ter um corrimão. 

      

      

    NÃO SE APLICA 

Devem-se prolongar pelo menos 0,30m ao 
nível da base e no topo. 

      

_________   NÃO SE APLICA 

Serem contínuos ao longo dos patamares de descanso e lanços. NÃO SE APLICA 

Serem paralelos ao piso da rampa. NÃO SE APLICA 

Para inclinações não superiores a 6%, os 
corrimãos devem estar dispostos a uma 
altura de 0,85m e 0,90m. 

      

      

_________   NÃO SE APLICA 

Para inclinações superiores a 6%, 
devemos ter duplo corrimão, em que um 
deles se encontra a uma altura de 0,70m 
e 0,75m e o outro a uma altura da 0,90 e 
0,95m 

      

      

      

__________   NÃO SE APLICA 

            

G5. Revestimentos de piso  

Devem possuir faixas com diferenciação de textura e cor 
contrastante em relação ao pavimento, tanto no início como no 
fim. 

  

NÃO SE APLICA 

            

H. Acessibilidades a Átrios, Portas de entrada/saída principal, Patamares, Galerias e Corredores 

H1. Do lado exterior às portas dos edifícios 

Deve ser possível inscrever uma zona de manobra com uma 
rotação de 360º. 

  

NÃO CUMPRE 

            

H2. Átrios interiores 

Deve ser possível inscrever uma zona de manobra com uma 
rotação de 360º. 

  

CUMPRE 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

H3. Portas de entrada/saída principais 

Ter uma largura útil não inferior a 0,87m, 
sendo medida entre a face da folha da 
porta, quando aberta e o batente ou 
guarnição do lado oposto. 

      

      

      

0,905 m   CUMPRE 

(Caso a porta seja pivotante ou de batente, deve ser considerada para efeitos de medição, a sua abertura 
com um ângulo de 90º). 

            

H4. Patamares, Galerias e Corredores 

Devem ter uma largura nunca inferior a 
1,2m. 

> 1,26 m   CUMPRE 

Podemos ter troços com larguras nunca inferiores a 0,90m, desde 
que o seu comprimento seja inferior a 1,5m e que não permita o 
acesso para portas laterais de acesso a espaços acessíveis 

  

  

NÃO SE APLICA 

Para patamares com uma largura inferior a 1,5m, devem estar 
dispostos em zonas de manobra que permitam inscrever uma rotação 
de 360º ou uma zona de mudança de direcção de 180º em T, sem 
que estes deêm acesso a corredores com uma extensão de 10m. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Caso existam corrimãos, deverão estar 
dispostos a uma altura de 0,90m e serem 
curvados quando forem interrompidos. 

      

      

0,90 m   CUMPRE 

            

I. Acessibilidade aos Elevadores (caso estes existam) 

I1. Patamares junto às portas dos Elevadores 

As suas dimensões devem possibilitar uma zona de manobra com 
uma rotação de 360º. 

  

NÃO SE APLICA 

Não deve possuir uma inclinação superior a 2%. NÃO SE APLICA 

Estar desobstruídos de qualquer tipo de obstáculos e degraus, que 
impossibilitem a passagem de uma pessoa de cadeira de rodas. 

  

NÃO SE APLICA 

            

I2. Características das cabinas 

Dimensões interiores da cabina (1,1m de 
largura x 1,4m de profundidade) 

        

        

______   NÃO SE APLICA 

A precisão de paragem ao nível dos patamares 
não deve ser superior a 0,02m 

      

_______   NÃO SE APLICA 

O espaço entre os patamares e o piso da 
cabina não deve exceder os 0,035m. 

_______   NÃO SE APLICA 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve existir pelo menos uma barra de apoio 
no interior da cabina dispostos a uma altura 
compreendida entre 0,875m e 0,925m, a 
uma distância da parede entre 0,035m e 
0,05m. 

      

_________   NÃO SE APLICA 

      

_________   NÃO SE APLICA 

            

I3. Decorações interiores 

Podem existir painéis, desde que estes não 
tenham uma espessura superior a 0,015m. 

      

_________   NÃO SE APLICA 

            

I4. Portas 

No caso dos elevadores mais recentes, estas devem ser de correr e 
serem automáticas 

  

NÃO SE APLICA 

Largura útil não deve ser inferior a 0,80m. _________   NÃO SE APLICA 

(medida entre a face da folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto) 

Deve existir uma cortina de luz standard (com feixe plano) que 
imobilize as portas e o andamento da cabina. 

  

NÃO SE APLICA 

            

I5. Dispositivos de Comando 

Devem ser instalados a uma altura entre 
0,9m e 1,2m, em patamares e a uma altura 
entre 0,9m e 1,30m no interior de cabina. 

      

_________   NÃO SE APLICA 

_________   NÃO SE APLICA 

Terem sinais que iluminem o comando registado. NÃO SE APLICA 

Possuir um botão de alarme e outro de paragem de emergência 
dispostos no interior da cabina. 

  

NÃO SE APLICA 
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Acessibilidades em Edifícios de Habitação – Edifício da década de 70 

ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

A. Identificação 

Morada: Praça Dr. Duarte Simões, Bloco D, 6200 - 084 

Localidade: Covilhã Freguesia: São Pedro 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 70       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: 
Edifícios de Habitação 
Multifamiliar 

  

N.º de pisos do 
edifício: 

5 
pisos 

        

            

            

C. Obrigatoriedade do uso de elevadores em edifícios 
de habitação  

  
Cumpre/Não cumpre/Não se 

aplica 

    

O uso de elevadores em edifícios de habitação multifamiliar é 
obrigatório sempre que a diferença de cotas entre pisos utilizáveis 
for superior a 11,5m ou cujo número de pisos é superior a 5. 

  

  

CUMPRE 

Os elevadores devem servir os pisos destinados ao estacionamento e 
arrecadações em caves, de uso exclusivos para os moradores do 
edifício, caso estes existam. 

  

  

NÃO SE APLICA 

O percurso de acesso aos meios mecânicos de comunicação vertical 
entre o átrio de entrada/saída e as habitações localizadas no piso 
térreo deve garantir uma acessibilidade tal de maneira que não se 
necessário o recurso a meios mecânicos de comunicação vertical.  

  

  

  

CUMPRE 

            

D. Estacionamento reservado ao uso habitacional (lugares reservados a veículos de pessoas com 
mobilidade condicionada), caso exista. 

D1. Deve-se garantir um dos seguintes casos: 

Dispor de um lugar em espaços de estacionamento, para uma lotação 
inferior a 50 lugares. 

  

NÃO SE APLICA 

Dispor de dois lugares em espaços de estacionamento, para uma 
lotação entre os 51 e 200 lugares. 

  

NÃO SE APLICA 

Dispor de um lugar por cada 100 lugares sem espaços de 
estacionamento com uma lotação superior a 100 lugares. 

  

NÃO SE APLICA 

(Podemos dispensar os lugares reservados a veículos de pessoas com mobilidade condicionada em espaços 
de estacionamento, desde que o número não exceda os 13 lugares). 

Devem ser dispostos em espaços comuns ao edifício. NÃO SE APLICA 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Patamares de acesso aos fogos habitacionais deve ser dotado 
de uma zona de manobra que consiga inscrever um ângulo de 
180º.  

  

CUMPRE 

            

F. Escadas 

F1. Lanços, Patins e Patamares 

Possuir uma largura nunca inferior a 1,2m. 1,10 m   NÃO CUMPRE 

            

F2. Patamares superiores e inferiores 

Possuir uma profundidade superior a 1,2m. 1,30 m   CUMPRE 

            

F3. Patins intermédios (caso existam) 

Deve garantir uma profundidade nunca inferior 
a 0,7m, no caso do desnível entre o pavimento 
do imediatamente anterior ao primeiro degrau, 
seja superior a 2,4m. 

      

      

      

1,2 m   CUMPRE 

            

F4. Degraus das escadas 

Profundidade do cobertor (c ≥ 0,28m) 0,33 m   CUMPRE 

Altura do espelho (h ≤ 0,18m) 0.173 m   CUMPRE 

Ao longo do lanço de escadas tanto o cobertor e o espelho devem ser 
constantes na sua dimensão 

  

CUMPRE 

Raio de curvatura da aresta do focinho deve rondar os 0,005 e 
0,01m. 

CUMPRE 

Devem possuir faixas antiderrapantes e de 
sinalização visual, cuja largura não deve ser 
inferior a 0,04m, devendo ser encastradas 
junto ao focinho dos degraus. 

      

      

      

NÃO   NÃO CUMPRE 

Em escadas, cujos trolos são curvos, devem se 
possuir uma largura nunca inferior a 2/3 da 
largura das escadas. 

      

      

___________   NÃO SE APLICA 

Entre o espelho e o cobertor não devem existir elementos de 
salientes. 

  

NÃO CUMPRE 

Os elementos que constituem as escadas não devem de possuir 
arestas vivas ou extremidades projectadas perigosas. 

  

CUMPRE 

Os degraus de arranque podem dispor de dimensões diferentes dos 
restantes. 

  

CUMPRE 

(Neste caso os degraus são todos iguais.)       
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

F5. Corrimãos das escadas   Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Devem ser dispostos a uma altura de 0,85m e 
0,90m, medida entre o focinho dos degraus e 
o bordo superior do elemento prensível. 

      

      

aprox. 0,87 m   CUMPRE 

Os corrimãos devem garantir o seu 
prolongamento, em pelo menos 0,30m, para 
lá do último degrau do lanço.  

      

      

NÃO   NÃO CUMPRE 

Os corrimãos devem garantir o seu 
prolongamento para além do primeiro degrau 
do lanço, na base das escadas, numa extensão 
igual à dimensão do cobertor mantendo a 
mesma inclinação. 

      

      

      

NÃO   NÃO CUMPRE 

      

Devem ser contínuos ao longo dos vários lanços das escadas. CUMPRE 

Sempre que as escadas possuam desníveis superiores a 0,40m, 
estas devem ser dotadas de corrimãos em ambos os lados. 

  

NÃO CUMPRE 

            

G. Rampas 

Dispor de uma inclinação não superior a 6% 
para um desnível de 0,6m e um comprimento 
de 10m. 

      

23%   NÃO CUMPRE 

      

Uma inclinação não superior a 8%, para um 
desnível não superior a 0,4m e um 
comprimento não superior a 5m. 

      

      

23%   NÃO CUMPRE 

            

G1. Rampas em curva (caso existam) 

O raio de curvatura não deve ser inferior a 3m 
(medido pelo perímetro interno da rampa) 

      

_______   NÃO SE APLICA 

A sua inclinação não deve exceder os 8%. _______   NÃO SE APLICA 

            

G2. Largura da rampa 

Não deve ser inferior a 1,2m, excepto se o seu 
comprimento não exceder os 5m e a sua 
largura 0,9m. 

      

      

1,10 m   CUMPRE 

(comprimento de 2,20 m)         

G3. Plataformas horizontais de descanso 

Devem existir plataformas de descanso tanto na base como no 
topo de cada lanço, no caso do seu comprimento ser superior ao 
recomendado de acordo com a sua inclinação. 

NÃO SE APLICA 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Devem existir em locais de direcção, com 
um ângulo nunca inferior a 90º. 

      

__________   NÃO SE APLICA 

Possuir uma largura nunca inferior á da 
rampa e um comprimento nunca inferior a 
1,5m. 

      

__________   NÃO SE APLICA 

            

G4. Corrimãos nas rampas 

Devem existir em ambos os lados, excepto 
nos casos onde o desnível não é superior a 
0,20m. 

      

0,52 m   NÃO CUMPRE 

Casos em que o desnível da rampa está 
compreendido entre os 0,20m e os 0,40m, 
para uma inclinação nunca inferior a 6%, 
podemos ter um corrimão. 

      

      

0,52 m   NÃO CUMPRE 

Devem-se prolongar pelo menos 0,30m ao 
nível da base e no topo. 

      

NÃO   NÃO CUMPRE 

Serem contínuos ao longo dos patamares de descanso e lanços. NÃO SE APLICA 

Serem paralelos ao piso da rampa. NÃO CUMPRE 

Para inclinações não superiores a 6%, os 
corrimãos devem estar dispostos a uma 
altura de 0,85m e 0,90m. 

      

      

__________   NÃO SE APLICA 

Para inclinações superiores a 6%, devemos 
ter duplo corrimão, em que um deles se 
encontra a uma altura de 0,70m e 0,75m e o 
outro a uma altura da 0,90 e 0,95m 

      

      

      

NÃO   NÃO CUMPRE 

            

G5. Revestimentos de piso  

Devem possuir faixas com diferenciação de textura e cor 
contrastante em relação ao pavimento, tanto no início como no fim. 

  

CUMPRE 

(Não possui faixas, mas a textura do piso apresenta alguma rugosidade.) 

H. Acessibilidades a Átrios, Portas de entrada/saída principal, Patamares, Galerias e Corredores 

H1. Do lado exterior às portas dos edifícios 

Deve ser possível inscrever uma zona de manobra com uma rotação 
de 360º. 

  

CUMPRE 

            

H2. Átrios interiores 

Deve ser possível inscrever uma zona de manobra com uma rotação 
de 360º. 

  

CUMPRE 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

H3. Portas de entrada/saída principal 

Ter uma largura útil não inferior a 0,87m, 
sendo medida entre a face da folha da porta, 
quando aberta e o batente ou guarnição do lado 
oposto. 

      

      

      

1,06 m   CUMPRE 

(Caso a porta seja pivotante ou de batente, deve ser considerada para efeitos de medição, a sua abertura 
com um ângulo de 90º). 

            

H4. Patamares, Galerias e Corredores 

Devem ter uma largura nunca inferior a 1,2m. 2,30 m   CUMPRE 

Podemos ter troços com larguras nunca inferiores a 0,90m, desde 
que o seu comprimento seja inferior a 1,5m e que não permita o 
acesso para portas laterais de acesso a espaços acessíveis 

  

  

NÃO SE APLICA 

Para patamares com uma largura inferior a 1,5m, devem estar 
dispostos em zonas de manobra que permitam inscrever uma 
rotação de 360º ou uma zona de mudança de direcção de 180º em T, 
sem que estes dêem acesso a corredores com uma extensão de 10m. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Caso existam corrimãos, deverão estar 
dispostos a uma altura de 0,90m e serem 
curvados quando forem interrompidos. 

      

      

__________   NÃO SE APLICA 

            

I. Acessibilidade aos Elevadores (caso estes existam) 

I1. Patamares junto às portas dos Elevadores 

As suas dimensões devem possibilitar uma zona de manobra com 
uma rotação de 360º. 

  

CUMPRE 

Não deve possuir uma inclinação superior a 2%. CUMPRE 

Estar desobstruídos de qualquer tipo de obstáculos e degraus, que 
impossibilitem a passagem de uma pessoa de cadeira de rodas. 

  

CUMPRE 

            

I2. Características das cabinas 

Dimensões interiores da cabina (1,1m de 
largura x 1,4m de profundidade) 

        

        

0,93 x 0,93 m   NÃO CUMPRE 

A precisão de paragem ao nível dos patamares 
não deve ser superior a 0,02m 

      

< 5 mm   CUMPRE 

O espaço entre os patamares e o piso da cabina 
não deve exceder os 0,035m. 

2 cm   CUMPRE 
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ACESSIBILIDADES EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve existir pelo menos uma barra de apoio 
no interior da cabina dispostos a uma altura 
compreendida entre 0,875m e 0,925m, a uma 
distância da parede entre 0,035m e 0,05m. 

      

NÃO   NÃO CUMPRE 

      

NÃO   NÃO CUMPRE 

            

I3. Decorações interiores 

Podem existir painéis, desde que estes não 
tenham uma espessura superior a 0,015m. 

      

4 mm   CUMPRE 

(Ilustrações informativas)         

I4. Portas 

No caso dos elevadores mais recentes, estas devem ser de correr e 
serem automáticas 

  

NÃO SE APLICA 

Largura útil não deve ser inferior a 0,80m. 0,73 m   NÃO CUMPRE 

(medida entre a face da folha da porta quando aberta e o batente ou guarnição do lado oposto) 

Deve existir uma cortina de luz standard (com feixe plano) que 
imobilize as portas e o andamento da cabina. 

  

NÃO SE APLICA 

            

I5. Dispositivos de Comando 

Devem ser instalados a uma altura entre 0,9m 
e 1,2m, em patamares e a uma altura entre 
0,9m e 1,30m no interior de cabina. 

      

1,15 m   CUMPRE 

0,90 a 1,26 m   CUMPRE 

Terem sinais que iluminem o comando registado. CUMPRE 

Possuir um botão de alarme e outro de paragem de emergência 
dispostos no interior da cabina. 

  

CUMPRE 
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Rede Predial de Águas e Esgotos – Edifício da década de 50 

REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

A. Identificação 

Morada: Rua João Alves da Silva n.º 1, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 50       

Tipologia construtiva: Estrutura de Alvenaria de Pedra com laje em betão armado (Zonas Húmidas) 

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

            

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

            

C. Sistemas de Distribuição Predial de Água   Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Os sistemas prediais devem ser obrigatoriamente independentes que 
qualquer tipo de sistema de abastecimento de água proveniente de 
poços e furos 

  

  

CUMPRE 

As tubagens permitem a circulação de água 
quente e fria devem ser dispostas 
paralelamente, em que a tubagem relativa á 
água quente é colocada 5cm acima da 
tubagem de água fria, devendo este 
espaçamento ser obrigatoriamente cumprido. 

      

      

      

      

      

3 cm   NÃO CUMPRE 

Segundo o regulamento, este tipo de tubagens interiores podem ser 
instalados em galerias, caleiras, tectos falsos, embainhadas ou 
embutidas. 

  

  

CUMPRE 

Caso as tubagens sejam não embutidas, deve-se garantir que estas 
são fixadas por braçadeiras espaçadas, de acordo com as 
características do material. 

  

  

CUMPRE 

As tubagens exteriores relativas à rede predial de água fria devem 
ser enterradas em valas, colocadas em paredes ou instaladas em 
caleiras. Estas devem ser protegidas contra as acções mecânicas e 
isoladas termicamente, se necessário. 

  

  

  

CUMPRE 

Estas não devem atravessar elementos de fundação, estarem 
embutidas em elementos estruturais, em pavimentos, excepto se 
estas forem flexíveis, em locais de difícil acesso e em espaços 
destinados a chaminés e sistemas de ventilação. 

  

CUMPRE 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

As tubagens relativas à rede predial de água quente devem garantir 
a aplicação de um isolamento que não seja corrosivo, 
incombustível, imputrescível e que seja resistente á humidade. 

  

  

NÃO CUMPRE 

            

C1.Elementos da rede predial de água 

C1.1. Torneiras e Fluxómetros 

As torneiras e os fluxómetros são dispositivos de utilização 
colocados à saída dos ramais. 

  

CUMPRE 

            

C1.2. Válvulas           

C1.2.1. Válvulas de Seccionamento 

À entrada dos ramais de introdução individual. CUMPRE 

Á entrada dos ramais de distribuição das instalações sanitárias e das 
cozinhas e a montante dos autoclismos. 

  

CUMPRE 

À entrada de fluxómetros.   

À entrada de equipamento de lavagem de roupa e de louça. CUMPRE 

À entrada do equipamento de produção de água quente. CUMPRE 

À entrada de purgadores de água e ainda imediatamente a 
montante e jusante de contadores. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

C1.2.2. Válvulas de retenção 

A montante de aparelhos produtores-acumuladores (caldeiras) de 
água quente. 

  

CUMPRE 

No início de qualquer rede não destinada a fins alimentares e 
sanitários. 

  

CUMPRE 

            

C1.2.3. Válvulas de segurança 

Na alimentação de aparelhos produtores-acumuladores de água 
quente. 

CUMPRE 

            

C1.2.4. Válvulas redutores de pressão 

Nos ramais de introdução. CUMPRE 

            

C1.2.5. Materiais das válvulas. 

Latão, bronze, aço, PVC etc.. AÇO   CUMPRE 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E 
DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

C1.3. Contadores 

Cada consumidor deve dispor de um contador. CUMPRE 

Estes devem ser colocados isoladamente, ou em conjunto, em 
forma de bateria de contadores. 

  

NÃO SE APLICA 

A bateria de contadores pode ser estabelecida um circuito 
fechado no qual têm origem os ramais de introdução 
individuais. 

  

NÃO SE APLICA 

            

C1.3.1. Localização 

Nos edifícios confinantes com a via ou espaços públicos, estes 
devem ser dispostos no interior do edifício, em zona de 
entrada ou em zona comum, no caso de se tratar de um ou 
vários consumidores. 

  

  

CUMPRE 

Em edifícios com logradouros privados, os contadores poderão 
ser dispostos no logradouro junto á zona de entrada contígua 
com a via pública, no caso de um só consumidor, ou no interior 
do edifício em zonas comuns ou no logradouro junto à entrada 
contígua com a via pública, no caso de vários consumidores. 

  

  

  

CUMPRE 

            

C1.4. Filtros 

Estar dispostos no limite do lote, no caso de edifícios 
colectivos e a montante de cada bateria de contador, no caso 
de serem individuais. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

C2. Aspectos requeridos pela EPAL 

Deve-se prever uma distância de 0,45m 
entre as diferentes filas de contadores. 

      

________   NÃO SE APLICA 

No caso de as baterias estarem 
agrupadas numa mesma dependência do 
imóvel, deve ser garantido um 
afastamento mínimo entre as paredes 
laterais e a baterias de 0,50m. 

      

      

      

________   NÃO SE APLICA 

Também deve ser garantido um 
afastamento mínimo de 0,20m entre as 
paredes do espaço reservado para 
acomodação das baterias e as baterias. 

      

      

      

________   NÃO SE APLICA 

Neste espaço deve ser previsto a existência de uma caleira no 
pavimento dispondo de um ralo com ligação ao sistema de 
drenagem de águas de lavagem. 

  

  

NÃO SE APLICA 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Obrigatório ter acesso à compartimentação das baterias de 
contadores. 

  

NÃO SE APLICA 

            

D. Sistemas de Drenagem Predial de Águas Residuais 

A montante das câmaras de ramal de ligação deve ser garantida a 
separação dos sistemas de drenagem de águas residuais domésticas 
e de águas pluviais. 

  

  

CUMPRE 

As tubagens instaladas á vistam ou que possam ser visitáveis devem 
de dispor de identificação relativa ao tipo de águas que 
transportam. 

  

CUMPRE 

            

D1. Ventilação dos sistemas de drenagem predial de águas residuais 

A ventilação primária dos sistemas de drenagem de águas residuais 
domésticas deve ser obrigatória, através do prolongamento dos 
tubos de queda até à abertura para a atmosfera. 

  

  

NÃO CUMPRE 

A ventilação primária dos sistemas de drenagem de águas residuais 
domésticas também pode ser feita por intermédio da instalação de 
colunas de ventilação nos extremos a montante do colector predial. 

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Se necessário também pode ser requerido um sistema de ventilação 
secundária, sendo parcial ou total, através de colunas ou ramais e 
colunas de ventilação.  

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Estes sistemas de ventilação devem ser independentes de qualquer 
tipo de sistemas de ventilação que o edifício disponha. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D2. Sistemas de drenagem de águas residuais domésticas 

Devem ser recolhidas acima ou ao mesmo nível do arruamento onde 
se situa o colector público, sendo escoadas por acção da gravidade. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

As águas residuais recolhidas abaixo do nível do arruamento, no caso 
das caves, estando localizadas acima do nível do colector público, 
devem obrigatoriamente serem elevadas para um nível igual ou 
superior ao do arruamento. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

O mesmo pode ser dispensado caso existam soluções técnicas que 
assegurem o não alagamento das caves, como um conjunto de 
electrobombas submersíveis, colocadas no último piso da cave, 
assegurando que o escoamento das águas residuais seja feito por 
gravidade para o colector público. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

  

 



317 

 

REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D3. Sistemas de drenagem de águas pluviais 

A ligação destes sistemas à rede pública deve ser feito através de 
valetas de arruamento ou directamente para o arruamento. 

  

NÃO CUMPRE 

Caso a drenagem das águas pluviais ser feita a um nível inferior ao 
do arruamento, deve-se garantir que estas são drenadas como as 
águas residuais domésticas. 

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4. Elementos da rede predial de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais. 

D4.1. Ramais de descarga das águas residuais e pluviais     

Estes podem ser embutidos, colocados à vista ou visitáveis em 
tectos falsos e galerias, ou enterrados. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

A sua disposição não pode interferir com os elementos estruturais 
dos edifícios. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4.2. Ramais de Ventilação 

Estes podem ser embutidos, colocados à vista ou visitáveis em 
tectos falsos e galerias, ou enterrados. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

A sua disposição não pode interferir com os elementos estruturais 
dos edifícios. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4.3. Algerozes e Caleiras 

Estão dispostos nas coberturas dos edifícios. CUMPRE 

            

D4.4. Tubos de queda 

D4.4.1. Tubos de queda de residuais domésticas 

Devem ser dispostos em galerias verticais facilmente acessíveis. NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D.4.4.2. Tubos de queda de águas pluviais 

Devem estar à vista na face exterior dos edifícios ou em galerias 
verticais acessíveis. 

  

CUMPRE 

            

D.4.4.3. Bocas de Limpeza 

Esta é obrigatória em tubos de queda de águas residuais 
domésticas, sempre que se verifique mudanças de direcção, 
próximo de curvas de concordância. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Na vizinhança mais alta de inserção de ramais de descarga no tubo 
de queda. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Devem existir no mínimo de 3 em 3 pisos, junto à inserção dos 
ramais de descarga respectivos, sendo aconselhável a sua 
existência em todos os pisos. 

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Na parte inferior, junto às curvas de concordância com o colector 
predial, quando não for possível a instalação de uma câmara de 
inspecção. 

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Devem e dispor um diâmetro mínimo igual ao do respectivo tubo 
de queda e a sua abertura deve estar próxima deste quanto 
possível 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Devem ser instaladas em locais de fácil acesso e de fácil 
utilização. 

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4.4.4. Descarga dos tubos de queda das águas residuais e pluviais 

Os tubos de que das águas residuais domésticas devem ligar aos 
colectores prediais após a instalação das curvas de concordância e 
a inserção naqueles devem ser efectuados por meio de forquilhas 
ou câmaras de inspecção, no caso de se tratar de colectores 
facilmente acessíveis ou enterrados. 

  

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Os tubos de queda relativos a águas pluviais descarregam em 
colectores prediais através de forquilhas ou câmaras de inspecção 
com curvas de concordância entre troços verticais e de fraca 
pendente. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Também podem descarregar em valetas de arruamentos, 
directamente ou através de caleiras ou tubos directamente 
protegidos contra sobrecargas previsíveis. 

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4.5. Colunas de Ventilação 

Devem estar instaladas em galerias verticais facilmente acessíveis. NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4.6. Colectores Prediais 

Estando instalados á vista ou em locais facilmente visitáveis, as 
câmaras de inspecção devem ser substituídas por curvas de 
transição, reduções, forquilhas e por bocas de limpeza localizadas 
em pontos apropriados e em número suficiente, garantindo uma 
manutenção adequada. 

  

  

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

As câmaras e as bocas de limpeza não devem distar mais de 15m 
entre si. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4.7. Câmara de ramal de ligação 

É obrigatória a sua existência na extremidade de jusante de 
sistemas prediais, estabelecendo a ligação destes aos respectivos 
ramais de ligação, dispostos em logradouros quando existam, junto 
á via pública e em zonas de fácil acesso. 

  

  

  

CUMPRE 

Caso não seja possível a sua instalação no exterior das edificações, 
devido a implicações com outras infra-estruturas, devem ser 
instaladas dentro das edificações, em zonas de fácil acesso e em 
zonas comuns aos edifícios de vários fogos. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D4.8. Acessórios da rede predial de drenagem de águas residuais 

D4.8.1. Sifões 

Estes são incorporados nos aparelhos sanitários ou inseridos nos 
ramais de descarga. 

  

CUMPRE 

Todos os aparelhos sanitários devem ser dotados de sifões, 
individualmente ou colectivamente. 

  

CUMPRE 

Os ralos de recolha das águas pluviais ligados a sistemas unitários 
ou parcialmente unitários estabelecidos em locais de permanência 
de pessoas ou nas suas imediações, devem ser dotados de sifões. 

  

  

NÃO CUMPRE 

A sua instalação deve garantir com facilidade as operações de 
limpeza e manutenção. 

  

CUMPRE 

Caso não se verifique a sua instalação nos aparelhos sanitários, 
estes devem ser instalados a uma distância nunca inferior a 3m. 

  

NÃO SE APLICA 

            

D4.8.2. Ralos 

São obrigatórios nos locais de recolha de águas pluviais e de 
lavagem de pavimentos e em aparelhos sanitários, com excepção 
das bacias de retrete. 

  

  

CUMPRE 

Os ralos dos lava-louças devem ser equipados com cestos 
retentores de sólidos. 

  

CUMPRE 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Dimensões das Caixas dos Contadores 

DN 15 (0,50m de comprimento x 0,35m 
de largura x 0,40m de altura) 

      

X   CUMPRE 

DN 20 (0,60m de comprimento x 0,35m 
de largura x 0,40m de altura) 

      

________   NÃO SE APLICA 

DN 25 (0,70m de comprimento x 0,35m 
de largura x 0,40m de altura) 

      

________   NÃO SE APLICA 

DN 30 (0,80m de comprimento x 0,35m 
de largura x 0,40m de altura) 

      

________   NÃO SE APLICA 

DN 40 (0,80m de comprimento x 0,35m 
de largura x 0,40m de altura) 

      

_________   NÃO SE APLICA 

            

F. Disposição dos Equipamentos e dos Dispositivos de distribuição de água 

Esquentador deve estar a uma altura 
entre 1,10m e 1,40m. 

      

1,23 m   CUMPRE 

Máquina de lavar louça e roupa deve 
estar a uma altura entre 0,50m e 0,60m. 

      

0,60 m   CUMPRE 

Lava-louça deve estar a uma altura de 
0,50m a 0,60m. 

      

> 0,60 m   NÃO CUMPRE 

O autoclismo deve estar a uma altura 
entre 0,70m e 0,80m. 

      

0,80 m   CUMPRE 
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Rede Predial de Águas e Esgotos – Década de 60 

REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

A. Identificação 

Morada: Rua João Alves da Silva n.º 2, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 60       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

            

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

            

C. Sistemas de Distribuição Predial de Água   Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Os sistemas prediais devem ser obrigatoriamente independentes 
que qualquer tipo de sistema de abastecimento de água 
proveniente de poços e furos 

  

  

CUMPRE 

As tubagens permitem a circulação de água 
quente e fria devem ser dispostas 
paralelamente, em que a tubagem relativa 
á água quente é colocada 5cm acima da 
tubagem de água fria, devendo este 
espaçamento ser obrigatoriamente 
cumprido. 

      

      

      

      

      

0,05 a 0,06 m   CUMPRE 

Segundo o regulamento, este tipo de tubagens interiores podem ser 
instalados em galerias, caleiras, tectos falsos, embainhadas ou 
embutidas. 

  

  

CUMPRE 

Caso as tubagens sejam não embutidas, deve-se garantir que estas 
são fixadas por braçadeiras espaçadas, de acordo com as 
características do material. 

  

CUMPRE 

  

As tubagens exteriores relativas à rede predial de água fria devem 
ser enterradas em valas, colocadas em paredes ou instaladas em 
caleiras. Estas devem ser protegidas contra as acções mecânicas e 
isoladas termicamente, se necessário. 

  

  

CUMPRE 

  

Estas não devem atravessar elementos de fundação, estarem 
embutidas em elementos estruturais, em pavimentos, excepto se 
estas forem flexíveis, em locais de difícil acesso e em espaços 
destinados a chaminés e sistemas de ventilação. 

  

CUMPRE 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

As tubagens relativas à rede predial de água quente devem garantir 
a aplicação de um isolamento que não seja corrosivo, 
incombustível, imputrescível e que seja resistente á humidade. 

  

  

NÃO CUMPRE 

            

C1.Elementos da rede predial de água 

C1.1. Torneiras e Fluxómetros 

As torneiras e os fluxómetros são dispositivos de utilização 
colocados à saída dos ramais. 

  

CUMPRE 

            

C1.2. Válvulas           

C1.2.1. Válvulas de Seccionamento 

À entrada dos ramais de introdução individual. CUMPRE 

Á entrada dos ramais de distribuição das instalações sanitárias e das 
cozinhas e a montante dos autoclismos. 

  

CUMPRE 

À entrada de fluxómetros. CUMPRE 

À entrada de equipamento de lavagem de roupa e de louça. CUMPRE 

À entrada do equipamento de produção de água quente. CUMPRE 

À entrada de purgadores de água e ainda imediatamente a 
montante e jusante de contadores. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

C1.2.2. Válvulas de retenção 

A montante de aparelhos produtores-acumuladores (caldeiras) de 
água quente. 

  

CUMPRE 

No início de qualquer rede não destinada a fins alimentares e 
sanitários. 

  

CUMPRE 

            

C1.2.3. Válvulas de segurança 

Na alimentação de aparelhos produtores-acumuladores de água 
quente. 

CUMPRE 

            

C1.2.4. Válvulas redutores de pressão 

Nos ramais de introdução. CUMPRE 

            

C1.2.5. Materiais das válvulas. 

Latão, bronze, aço, PVC etc.. AÇO   CUMPRE 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

C1.3. Contadores 

Cada consumidor deve dispor de um contador. CUMPRE 

Estes devem ser colocados isoladamente, ou em conjunto, em forma 
de bateria de contadores. 

  

NÃO SE APLICA 

A bateria de contadores pode ser estabelecida um circuito fechado 
no qual têm origem os ramais de introdução individuais. 

  

NÃO SE APLICA 

            

C1.3.1. Localização 

Nos edifícios confinantes com a via ou espaços públicos, estes 
devem ser dispostos no interior do edifício, em zona de entrada ou 
em zona comum, no caso de se tratar de um ou vários 
consumidores. 

  

  

CUMPRE 

Em edifícios com logradouros privados, os contadores poderão ser 
dispostos no logradouro junto á zona de entrada contígua com a via 
pública, no caso de um só consumidor, ou no interior do edifício em 
zonas comuns ou no logradouro junto à entrada contígua com a via 
pública, no caso de vários consumidores. 

  

  

  

CUMPRE 

            

C1.4. Filtros 

Estar dispostos no limite do lote, no caso de edifícios colectivos e a 
montante de cada bateria de contador, no caso de serem 
individuais. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

C2. Aspectos requeridos pela EPAL 

Deve-se prever uma distância de 0,45m 
entre as diferentes filas de contadores. 

      

_________   NÃO SE APLICA 

No caso das baterias estarem agrupadas 
numa mesma dependência do imóvel, deve 
ser garantido um afastamento mínimo 
entre as paredes laterais e a baterias de 
0,50m. 

      

      

      

_________   NÃO SE APLICA 

Também deve ser garantido um 
afastamento mínimo de 0,20m entre as 
paredes do espaço reservado para 
acomodação das baterias e as baterias. 

      

      

      

_________   NÃO SE APLICA 

Neste espaço deve ser previsto a existência de uma caleira no 
pavimento dispondo de um ralo com ligação ao sistema de drenagem 
de águas de lavagem. 

  

  

NÃO SE APLICA 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Obrigatório ter acesso à compartimentação das baterias de 
contadores. 

  

NÃO SE APLICA 

            

D. Sistemas de Drenagem Predial de Águas Residuais 

A montante das câmaras de ramal de ligação deve ser garantida a 
separação dos sistemas de drenagem de águas residuais 
domésticas e de águas pluviais. 

  

  

CUMPRE 

As tubagens instaladas á vistam ou que possam ser visitáveis 
devem de dispor de identificação relativa ao tipo de águas que 
transportam. 

  

CUMPRE 

            

D1. Ventilação dos sistemas de drenagem predial de águas residuais 

A ventilação primária dos sistemas de drenagem de águas 
residuais domésticas deve ser obrigatória, através do 
prolongamento dos tubos de queda até à abertura para a 
atmosfera. 

  

  

NÃO CUMPRE 

A ventilação primária dos sistemas de drenagem de águas 
residuais domésticas também pode ser feita por intermédio da 
instalação de colunas de ventilação nos extremos a montante do 
colector predial. 

  

  

CUMPRE 

Se necessário também pode ser requerido um sistema de 
ventilação secundária, sendo parcial ou total, através de colunas 
ou ramais e colunas de ventilação.  

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Estes sistemas de ventilação devem ser independentes de 
qualquer tipo de sistemas de ventilação que o edifício disponha. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D2. Sistemas de drenagem de águas residuais domésticas 

Deve ser recolhida acima ou ao mesmo nível do arruamento onde 
se situa o colector público, sendo escoadas por acção da 
gravidade. 

  

CUMPRE 

As águas residuais recolhidas abaixo do nível do arruamento, no 
caso das caves, estando localizadas acima do nível do colector 
público, devem obrigatoriamente serem elevadas para um nível 
igual ou superior ao do arruamento. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

O mesmo pode ser dispensado caso existam soluções técnicas que 
assegurem o não alagamento das caves, como um conjunto de 
electrobombas submersíveis, colocadas no último piso da cave, 
assegurando que o escoamento das águas residuais seja feito por 
gravidade para o colector público. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D3. Sistemas de drenagem de águas pluviais 

A ligação destes sistemas à rede pública deve ser feito através de 
valetas de arruamento ou directamente para o arruamento. 

  

NÃO CUMPRE 

Caso a drenagem das águas pluviais ser feita a um nível inferior ao 
do arruamento, deve-se garantir que estas são drenadas como as 
águas residuais domésticas. 

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4. Elementos da rede predial de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais. 

D4.1. Ramais de descarga das águas residuais e pluviais     

Estes podem ser embutidos, colocados à vista ou visitáveis em 
tectos falsos e galerias, ou enterrados. 

  

CUMPRE 

A sua disposição não pode interferir com os elementos estruturais 
dos edifícios. 

  

CUMPRE 

            

D4.2. Ramais de Ventilação 

Estes podem ser embutidos, colocados à vista ou visitáveis em 
tectos falsos e galerias, ou enterrados. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

A sua disposição não pode interferir com os elementos estruturais 
dos edifícios. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4.3. Algerozes e Caleiras 

Estão dispostos nas coberturas dos edifícios. CUMPRE 

            

D4.4. Tubos de queda 

D4.4.1. Tubos de queda de residuais domésticas 

Devem ser dispostos em galerias verticais facilmente acessíveis. NÃO CUMPRE 

            

D.4.4.2. Tubos de queda de águas pluviais 

Devem estar à vista na face exterior dos edifícios ou em galerias 
verticais acessíveis. 

  

CUMPRE 

            

D.4.4.3. Bocas de Limpeza 

Esta é obrigatória em tubos de queda de águas residuais 
domésticas, sempre que se verifique mudanças de direcção, 
próximo de curvas de concordância. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Na vizinhança mais alta de inserção de ramais de descarga no 
tubo de queda. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Devem existir no mínimo de 3 em 3 pisos, junto à inserção dos 
ramais de descarga respectivos, sendo aconselhável a sua 
existência em todos os pisos. 

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Na parte inferior, junto às curvas de concordância com o 
colector predial, quando não for possível a instalação de uma 
câmara de inspecção. 

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Devem e dispor um diâmetro mínimo igual ao do respectivo tubo 
de queda e a sua abertura deve estar próxima deste quanto 
possível 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Devem ser instaladas em locais de fácil acesso e de fácil 
utilização. 

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4.4.4. Descarga dos tubos de queda das águas residuais e pluviais 

Os tubos de queda das águas residuais domésticas devem ligar 
aos colectores prediais após a instalação das curvas de 
concordância e a inserção naqueles deve ser efectuada por meio 
de forquilhas ou câmaras de inspecção, no caso de se tratar de 
colectores facilmente acessíveis ou enterrados. 

  

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Os tubos de queda relativos a águas pluviais descarregam em 
colectores prediais através de forquilhas ou câmaras de 
inspecção com curvas de concordância entre troços verticais e de 
fraca pendente. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Também podem descarregar em valetas de arruamentos, 
directamente ou através de caleiras ou tubos directamente 
protegidos contra sobrecargas previsíveis. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D4.5. Colunas de Ventilação 

Devem estar instaladas em galerias verticais facilmente 
acessíveis. 

NÃO CUMPRE 

            

D4.6. Colectores Prediais 

Estando instalados á vista ou em locais facilmente visitáveis, as 
câmaras de inspecção devem ser substituídas por curvas de 
transição, reduções, forquilhas e por bocas de limpeza 
localizadas em pontos apropriados e em número suficiente, 
garantindo uma manutenção adequada. 

  

  

  

CUMPRE 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

As câmaras e as bocas de limpeza não devem distar mais de 15m 
entre si. 

  

CUMPRE 

            

D4.7. Câmara de ramal de ligação 

É obrigatória a sua existência na extremidade de jusante de 
sistemas prediais, estabelecendo a ligação destes aos respectivos 
ramais de ligação, dispostos em logradouros quando existam, 
junto á via pública e em zonas de fácil acesso. 

  

  

  

CUMPRE 

Caso não seja possível a sua instalação no exterior das 
edificações, devido a implicações com outras infra-estruturas, 
devem ser instaladas dentro das edificações, em zonas de fácil 
acesso e em zonas comuns aos edifícios de vários fogos. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D4.8. Acessórios da rede predial de drenagem de águas residuais 

D4.8.1. Sifões 

Estes são incorporados nos aparelhos sanitários ou inseridos nos 
ramais de descarga. 

  

CUMPRE 

Todos os aparelhos sanitários devem ser dotados de sifões, 
individualmente ou colectivamente. 

  

CUMPRE 

Os ralos de recolha das águas pluviais ligados a sistemas unitários 
ou parcialmente unitários estabelecidos em locais de 
permanência de pessoas ou nas suas imediações, devem ser 
dotados de sifões. 

  

  

NÃO SE APLICA 

A sua instalação deve garantir com facilidade as operações de 
limpeza e manutenção. 

  

CUMPRE 

Caso não se verifique a sua instalação nos aparelhos sanitários, 
estes devem ser instalados a uma distância nunca inferior a 3m. 

  

NÃO SE APLICA 

            

D4.8.2. Ralos 

São obrigatórios nos locais de recolha de águas pluviais e de 
lavagem de pavimentos e em aparelhos sanitários, com excepção 
das bacias de retrete. 

  

  

CUMPRE 

Os ralos dos lava-louças devem ser equipados com cestos 
retentores de sólidos. 

  

CUMPRE 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Dimensões das Caixas dos Contadores 

DN 15 (0,50m de comprimento x 0,35m de largura 
x 0,40m de altura) 

      

X   CUMPRE 

DN 20 (0,60m de comprimento x 0,35m de largura 
x 0,40m de altura) 

      

__________   NÃO SE APLICA 

DN 25 (0,70m de comprimento x 0,35m de largura 
x 0,40m de altura) 

      

__________   NÃO SE APLICA 

DN 30 (0,80m de comprimento x 0,35m de largura 
x 0,40m de altura) 

      

_________   NÃO SE APLICA 

DN 40 (0,80m de comprimento x 0,35m de largura 
x 0,40m de altura) 

      

__________   NÃO SE APLICA 

            

F. Disposição dos Equipamentos e dos Dispositivos 

Esquentador deve estar a uma altura entre 1,10m 
e 1,40m. 

      

1,40 m   CUMPRE 

Máquina de lavar louça e roupa deve estar a uma 
altura entre 0,50m e 0,60m. 

      

0,60 m   CUMPRE 

Lava-louça deve estar a uma altura de 0,50m a 
0,60m. 

      

0,95 m   NÃO CUMPRE 

O autoclismo deve estar a uma altura entre 0,70m 
e 0,80m. 

      

0,70 m   CUMPRE 
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Rede Predial de Águas e Esgotos – Década de 70 

REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

A. Identificação 

Morada: Praça Dr. Duarte Simões, Bloco D, 6200 - 084 

Localidade: Covilhã Freguesia: São Pedro 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 70       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

            

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

            

C. Sistemas de Distribuição Predial de Água   Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Os sistemas prediais devem ser obrigatoriamente independentes 
que qualquer tipo de sistema de abastecimento de água 
proveniente de poços e furos 

  

  

CUMPRE 

As tubagens permitem a circulação de água 
quente e fria devem ser dispostas 
paralelamente, em que a tubagem relativa 
á água quente é colocada 5cm acima da 
tubagem de água fria, devendo este 
espaçamento ser obrigatoriamente 
cumprido. 

      

      

      

      

      

> 5 cm   NÃO CUMPRE 

Segundo o regulamento, este tipo de tubagens interiores podem 
ser instalados em galerias, caleiras, tectos falsos, embainhadas ou 
embutidas. 

  

  

CUMPRE 

Caso as tubagens sejam não embutidas, deve-se garantir que 
estas são fixadas por braçadeiras espaçadas, de acordo com as 
características do material. 

  

CUMPRE 

As tubagens exteriores relativas à rede predial de água fria devem 
ser enterradas em valas, colocadas em paredes ou instaladas em 
caleiras. Estas devem ser protegidas contra as acções mecânicas e 
isoladas termicamente, se necessário. 

  

  

  

CUMPRE 

Estas não devem atravessar elementos de fundação, estarem 
embutidas em elementos estruturais, em pavimentos, excepto se 
estas forem flexíveis, em locais de difícil acesso e em espaços 
destinados a chaminés e sistemas de ventilação. 

  

CUMPRE 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

As tubagens relativas à rede predial de água quente devem garantir 
a aplicação de um isolamento que não seja corrosivo, 
incombustível, imputrescível e que seja resistente á humidade. 

  

  

NÃO CUMPRE 

            

C1.Elementos da rede predial de água 

C1.1. Torneiras e Fluxómetros 

As torneiras e os fluxómetros são dispositivos de utilização 
colocados à saída dos ramais. 

  

CUMPRE 

            

C1.2. Válvulas           

C1.2.1. Válvulas de Seccionamento 

À entrada dos ramais de introdução individual. CUMPRE 

Á entrada dos ramais de distribuição das instalações sanitárias e das 
cozinhas e a montante dos autoclismos. 

  

CUMPRE 

À entrada de fluxómetros. CUMPRE 

À entrada de equipamento de lavagem de roupa e de louça. CUMPRE 

À entrada do equipamento de produção de água quente. CUMPRE 

À entrada de purgadores de água e ainda imediatamente a 
montante e jusante de contadores. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

C1.2.2. Válvulas de retenção 

A montante de aparelhos produtores-acumuladores (caldeiras) de 
água quente. 

  

CUMPRE 

No início de qualquer rede não destinada a fins alimentares e 
sanitários. 

  

CUMPRE 

            

C1.2.3. Válvulas de segurança 

Na alimentação de aparelhos produtores-acumuladores de água 
quente. 

CUMPRE 

            

C1.2.4. Válvulas redutores de pressão 

Nos ramais de introdução. NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

C1.2.5. Materiais das válvulas. 

Latão, bronze, aço, PVC etc.. Aço ou PVC   CUMPRE 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

C1.3. Contadores 

Cada consumidor deve dispor de um contador. CUMPRE 

Estes devem ser colocados isoladamente, ou em conjunto, em 
forma de bateria de contadores. 

  

NÃO SE APLICA 

A bateria de contadores pode ser estabelecida um circuito 
fechado no qual têm origem os ramais de introdução individuais. 

  

NÃO SE APLICA 

            

C1.3.1. Localização 

Nos edifícios confinantes com a via ou espaços públicos, estes 
devem ser dispostos no interior do edifício, em zona de entrada 
ou em zona comum, no caso de se tratar de um ou vários 
consumidores. 

  

CUMPRE 

  

Em edifícios com logradouros privados, os contadores poderão 
ser dispostos no logradouro junto á zona de entrada contígua 
com a via pública, no caso de um só consumidor, ou no interior 
do edifício em zonas comuns ou no logradouro junto à entrada 
contígua com a via pública, no caso de vários consumidores. 

  

  

  

CUMPRE 

            

C1.4. Filtros 

Estar dispostos no limite do lote, no caso de edifícios colectivos 
e a montante de cada bateria de contador, no caso de serem 
individuais. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

C2. Aspectos requeridos pela EPAL 

Deve-se prever uma distância de 0,45m 
entre as diferentes filas de contadores. 

      

________   NÃO SE APLICA 

No caso de as baterias estarem 
agrupadas numa mesma dependência do 
imóvel, deve ser garantido um 
afastamento mínimo entre as paredes 
laterais e a baterias de 0,50m. 

      

      

      

________   NÃO SE APLICA 

Também deve ser garantido um 
afastamento mínimo de 0,20m entre as 
paredes do espaço reservado para 
acomodação das baterias e as baterias. 

      

      

__________ 
  

NÃO SE APLICA 
  

Neste espaço deve ser previsto a existência de uma caleira no 
pavimento dispondo de um ralo com ligação ao sistema de 
drenagem de águas de lavagem. 

  

  

NÃO SE APLICA 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Obrigatório ter acesso à compartimentação das baterias de 
contadores. 

  

NÃO SE APLICA 

            

D. Sistemas de Drenagem Predial de Águas Residuais 

A montante das câmaras de ramal de ligação deve ser garantida a 
separação dos sistemas de drenagem de águas residuais domésticas 
e de águas pluviais. 

  

  

CUMPRE 

As tubagens instaladas á vistam ou que possam ser visitáveis 
devem de dispor de identificação relativa ao tipo de águas que 
transportam. 

  

CUMPRE 

            

D1. Ventilação dos sistemas de drenagem predial de águas residuais 

A ventilação primária dos sistemas de drenagem de águas residuais 
domésticas deve ser obrigatória, através do prolongamento dos 
tubos de queda até à abertura para a atmosfera. 

  

  

CUMPRE 

A ventilação primária dos sistemas de drenagem de águas residuais 
domésticas também pode ser feita por intermédio da instalação de 
colunas de ventilação nos extremos a montante do colector 
predial. 

  

  

CUMPRE 

Se necessário também pode ser requerido um sistema de 
ventilação secundária, sendo parcial ou total, através de colunas 
ou ramais e colunas de ventilação.  

  

  

NÃO SE APLICA 

Estes sistemas de ventilação devem ser independentes de qualquer 
tipo de sistemas de ventilação que o edifício disponha. 

  

CUMPRE 

            

D2. Sistemas de drenagem de águas residuais domésticas 

Devei ser recolhidas acima ou ao mesmo nível do arruamento onde 
se situa o colector público, sendo escoadas por acção da 
gravidade. 

  

CUMPRE 

As águas residuais recolhidas abaixo do nível do arruamento, no 
caso das caves, estando localizadas acima do nível do colector 
público, devem obrigatoriamente serem elevadas para um nível 
igual ou superior ao do arruamento. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

O mesmo pode ser dispensado caso existam soluções técnicas que 
assegurem o não alagamento das caves, como um conjunto de 
electrobombas submersíveis, colocadas no último piso da cave, 
assegurando que o escoamento das águas residuais seja feito por 
gravidade para o colector público. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D3. Sistemas de drenagem de águas pluviais 

A ligação destes sistemas à rede pública deve ser feito através 
de valetas de arruamento ou directamente para o 
arruamento. 

  

CUMPRE 

Caso a drenagem das águas pluviais ser feita a um nível 
inferior ao do arruamento, deve-se garantir que estas são 
drenadas como as águas residuais domésticas. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D4. Elementos da rede predial de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais. 

D4.1. Ramais de descarga das águas residuais e pluviais     

Estes podem ser embutidos, colocados à vista ou visitáveis em 
tectos falsos e galerias, ou enterrados. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

A sua disposição não pode interferir com os elementos 
estruturais dos edifícios. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4.2. Ramais de Ventilação 

Estes podem ser embutidos, colocados à vista ou visitáveis em 
tectos falsos e galerias, ou enterrados. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

A sua disposição não pode interferir com os elementos 
estruturais dos edifícios. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4.3. Algerozes e Caleiras 

Estão dispostos nas coberturas dos edifícios. CUMPRE 

            

D4.4. Tubos de queda 

D4.4.1. Tubos de queda de águas residuais domésticas 

Devem ser dispostos em galerias verticais facilmente 
acessíveis. 

NÃO CUMPRE 

            

D.4.4.2. Tubos de queda de águas pluviais 

Devem estar à vista na face exterior dos edifícios ou em 
galerias verticais acessíveis. 

  

CUMPRE 

            

D.4.4.3. Bocas de Limpeza 

Esta é obrigatória em tubos de queda de águas residuais 
domésticas, sempre que se verifique mudanças de direcção, 
próximo de curvas de concordância. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Na vizinhança mais alta de inserção de ramais de descarga no tubo 
de queda. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Devem existir no mínimo de 3 em 3 pisos, junto à inserção dos 
ramais de descarga respectivos, sendo aconselhável a sua existência 
em todos os pisos. 

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Na parte inferior, junto às curvas de concordância com o colector 
predial, quando não for possível a instalação de uma câmara de 
inspecção. 

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Devem e dispor um diâmetro mínimo igual ao do respectivo tubo de 
queda e a sua abertura deve estar próxima deste quanto possível 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Devem ser instaladas em locais de fácil acesso e de fácil utilização. NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4.4.4. Descarga dos tubos de queda das águas residuais e pluviais 

Os tubos de queda das águas residuais domésticas devem ligar aos 
colectores prediais após a instalação das curvas de concordância e a 
inserção naqueles deve ser efectuada por meio de forquilhas ou 
câmaras de inspecção, no caso de se tratar de colectores facilmente 
acessíveis ou enterrados. 

  

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Os tubos de queda relativos a águas pluviais descarregam em 
colectores prediais através de forquilhas ou câmaras de inspecção 
com curvas de concordância entre troços verticais e de fraca 
pendente. 

  

  

CUMPRE 

Também podem descarregar em valetas de arruamentos, 
directamente ou através de caleiras ou tubos directamente 
protegidos contra sobrecargas previsíveis. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D4.5. Colunas de Ventilação 

Devem estar instaladas em galerias verticais facilmente acessíveis. CUMPRE 

            

D4.6. Colectores Prediais 

Estando instalados á vista ou em locais facilmente visitáveis, as 
câmaras de inspecção devem ser substituídas por curvas de 
transição, reduções, forquilhas e por bocas de limpeza localizadas 
em pontos apropriados e em número suficiente, garantindo uma 
manutenção adequada. 

  

  

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA 
E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          
Cumpre/Não cumpre/Não se 

aplica 

As câmaras e as bocas de limpeza não devem distar mais 
de 15m entre si. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

D4.7. Câmara de ramal de ligação 

É obrigatória a sua existência na extremidade de jusante 
de sistemas prediais, estabelecendo a ligação destes aos 
respectivos ramais de ligação, dispostos em logradouros 
quando existam, junto á via pública e em zonas de fácil 
acesso. 

  

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Caso não seja possível a sua instalação no exterior das 
edificações, devido a implicações com outras infra-
estruturas, devem ser instaladas dentro das edificações, 
em zonas de fácil acesso e em zonas comuns aos edifícios 
de vários fogos. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D4.8. Acessórios da rede predial de drenagem de águas residuais 

D4.8.1. Sifões 

Estes são incorporados nos aparelhos sanitários ou 
inseridos nos ramais de descarga. 

  

CUMPRE 

Todos os aparelhos sanitários devem ser dotados de sifões, 
individualmente ou colectivamente. 

  

CUMPRE 

Os ralos de recolha das águas pluviais ligados a sistemas 
unitários ou parcialmente unitários estabelecidos em 
locais de permanência de pessoas ou nas suas imediações, 
devem ser dotados de sifões. 

  

  

CUMPRE 

A sua instalação deve garantir com facilidade as 
operações de limpeza e manutenção. 

  

  

Caso não se verifique a sua instalação nos aparelhos 
sanitários, estes devem ser instalados a uma distância 
nunca inferior a 3m. 

  

NÃO SE APLICA 

            

D4.8.2. Ralos 

São obrigatórios nos locais de recolha de águas pluviais e 
de lavagem de pavimentos e em aparelhos sanitários, com 
excepção das bacias de retrete. 

  

  

CUMPRE 

Os ralos dos lava-louças devem ser equipados com cestos 
retentores de sólidos. 

  

CUMPRE 
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REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUA EM EDIFÍCIOS 

REGULAMENTO GERAL DOS SISTEMAS PÚBLICOSE PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA E DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Dimensões das Caixas dos Contadores 

DN 15 (0,50m de comprimento x 0,35m de 
largura x 0,40m de altura) 

      

__________   NÃO CUMPRE 

DN 20 (0,60m de comprimento x 0,35m de 
largura x 0,40m de altura) 

      

__________   NÃO CUMPRE 

DN 25 (0,70m de comprimento x 0,35m de 
largura x 0,40m de altura) 

      

__________   NÃO CUMPRE 

DN 30 (0,80m de comprimento x 0,35m de 
largura x 0,40m de altura) 

      

__________   NÃO CUMPRE 

DN 40 (0,80m de comprimento x 0,35m de 
largura x 0,40m de altura) 

      

__________   NÃO CUMPRE 

            

F. Disposição dos Equipamentos e dos Dispositivos 

Esquentador deve estar a uma altura entre 
1,10m e 1,40m. 

      

1,40m   CUMPRE 

Máquina de lavar louça e roupa deve estar a 
uma altura entre 0,50m e 0,60m. 

      

0,60m   CUMPRE 

Lava-louça deve estar a uma altura de 0,50m 
a 0,60m. 

      

0.60m   CUMPRE 

O autoclismo deve estar a uma altura entre 
0,70m e 0,80m. 

      

0,70m   CUMPRE 
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Rede de Gás – Década de 50 

REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

A. Identificação 

Morada: Rua João Alves da Silva n.º 1, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 50       

Tipologia construtiva: Estrutura de Alvenaria de Pedra com laje em betão armado (Zonas Húmidas) 

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

Utilizador de que tipo de gás: Gás Natural Altura do edifício: 9 m 

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Segundo o regulamento, as tubagens relativas às redes de gás podem 
ser instaladas, através de troços contínuos verticais e horizontais, à 
vista, embebidas, em canaletes ou em colunas montante. 

  

  

CUMPRE 

As tubagens da rede de gás estão proibidas de atravessar ou serem 
instaladas em: 

  

  

 - Locais que contenham reservatórios de combustíveis. NÃO SE APLICA 

 - Condutas e locais de recepção ou armazenagem de lixos. NÃO SE APLICA 

 - Condutas diversas, nomeadamente de electricidade, água, telefone 
e correio. 

  

NÃO SE APLICA 

 - Caixas de elevadores e monta-cargas. NÃO SE APLICA 

 - Casas das máquinas e elevadores ou monta-cargas. NÃO SE APLICA 

 - Cabinas de transformadores ou de quadros eléctricos. NÃO SE APLICA 

 - Espaços vazios em paredes duplas, salvo se no atravessamento a 
tubagem for protegida por uma manga, cujos extremos excedam a 
espessura da parede, sendo o espaço anelar entre a tubagem e a 
manga convenientemente ventilado, de modo que eventuais fugas 
sejam reduzidas até aos extremos da manga. 

  

  

  

  

NÃO SE APLICA 

 - Parques de estacionamento cobertos. NÃO SE APLICA 

 - Outros locais alvos de risco de incêndio. NÃO SE APLICA 

Segundo os exemplos apresentados, só é possível a instalação da rede 
de tubagens de gás, caso estas sejam revestidas por uma manga 
metálica contínua, estanque, cujas extremidades se encontrarem em 
espaços ventilados. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

O mesmo se aplica à rede de tubagens que atravessa os alvéolos 
técnicos de gás. 

CUMPRE 
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REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

A instalação da rede de tubagem de gás entre os tectos e os tectos 
falsos só é permitida, desde que disponha de pelo menos de 50% da 
sua superficie aberta. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Caso esta interage com outro tipo de tubagens, deve-se garantir um 
afastamento mínimo de 3 cm em percursos paralelos e 2cm em 
cruzamentos. 

  

  

NÃO CUMPRE 

            

D. Tipo de instalação da rede de tubagem de gás 

D1. Tubagens á vista 

D1.1. Traçado da tubagem 

Os troços horizontais devem ficar a 0,20 m de tectos ou de elementos 
estruturais. 

  

NÃO CUMPRE 

Os troços verticais devem ficar na prumada das válvulas de corte dos 
cortes aparelhos que alimentam. 

  

CUMPRE 

            

D1.2. Passagem por pavimento interior 

Ser protegidas por uma manga resistente à corrosão, ser complanar com 
a extremidade inferior dos tectos, ultrapassar pavimentos, em pelo 
menos 0,05 m, ser preenchida com uma matéria higroscópica no espaço 
anelar entre a tubagem e a protecção. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D1.3. Contacto com outro tipo de tubagens 

Só é permitido o contacto se for garantido o seu afastamento mínimo 
(0,03 m em percursos paralelos e 0,02 m em cruzamentos). 

  

NÃO CUMPRE 

            

D1.4. Tubagens e contacto com condutas de evacuação 

Só é permitida caso seja cumprida as distâncias mínimas.   NÃO SE APLICA 

            

D2. Tubagens em canaletes 

A disposição da rede de tubagens de gás em canaletes é possível se estes 
forem ventilados e serem constituídos por materiais não combustíveis 
com uma classe M0 e, no caso de serem alojadas em canaletes no 
interior das habitações deve possuir uma classe M1. 

  

  

  

CUMPRE 

Devem ser inspeccionáveis, através de rampas com a mesma classe de 
material e serem fixadas mecanicamente. 

CUMPRE 

  

 



355 
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REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Elementos constituintes 

E1. Caixas de Abrigo (ou visita) 

Serem instaladas no exterior do edifício junto á entrada do 
mesmo local com um grau de acessibilidade1. 

  

CUMPRE 

As caixas devem ser encastradas ou fixas, na parede, maciço ou 
muro. 

CUMPRE 

O topo da caixa deve ser protegido por um lintel construído na 
parede ou muro de encastramento. 

  

NÃO CUMPRE 

Distância entre o fundo da caixa e o pavimento não deve ser 
inferior a 0,40m nem superior a 1,40m. 

  

NÃO CUMPRE 

A caixa deve ser fechada e embutida na parede do edifício e ter 
acesso pelo exterior, excepto em casos de conversão ou 
reconversão. 

  

  

CUMPRE 

Caso estejam alojadas em armários de contadores eléctricos, as 
caixas deverão respeitar as alturas definidas relacionadas com o 
pavimento. 

  

  

NÃO SE APLICA 

No interior da caixa deve existir um dispositivo de corte geral do 
gás do edifício. 

  

CUMPRE 

Na tampa da caixa deve ser marcada com a palavra "Gás" em 
caracteres indeléveis e com uma indicação simbólica de 
"Proibido fumar ou foguear". 

  

  

CUMPRE 

Caso as caixas sejam agrupadas num mesmo local, cada uma 
deve dispor da respectiva identificação com a informação quanto 
ao número de entrada ou do fogo que o conjunto válvula de 
corte, redutor e contador que alimenta. 

  

  

  

CUMPRE 

            

E1.1. Dimensões das caixas de abrigo ou visita para Edifícios Multifamiliares 

Profundidade externa e interna, 232mm e 216mm 
respectivamente. 

CUMPRE 

Altura externa e interna, 517mm e 497mm respectivamente. CUMPRE 

Largura externa e interna, 535mm e 504mm respectivamente. CUMPRE 

            

E2. Dispositivo de corte geral - Válvula de corte geral do edifício 

Os dispositivos devem ser do tipo de corte rápido com 
encravamento, sendo que uma vez accionado só poderá ser 
rearmado pela entidade exploradora ou concessionária). 

  

  

CUMPRE 
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REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve ser instalado em local com acessibilidade de grau 1, numa 
caixa de visita fechada na entrada do edifício, ou na sua 
proximidade. 

  

CUMPRE 

O dispositivo de corte pode ser substituído por uma válvula de 
ramal em instalações de gás existentes, e alimentada sem baixa 
pressão. 

  

NÃO SE APLICA 

Pode também ser substituído por um redutor de segurança, do tipo 
de rearmamento manual por um quarto de volta, existente 
imediatamente a montante do contador, no caso dos edifícios 
unifamiliares. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Numa instalação com várias colunas a montante alimentadas pelo 
mesmo ramal do edifício, deve ser equipada em cada uma delas um 
dispositivo de corte de um quarto de volta, no caso dos edifícios 
colectivos. 

  

  

  

CUMPRE 

Mesmo não sendo obrigatório, poderá existir um redutor de serviço 
do edifício no interior da caixa de visita. 

  

NÃO SE APLICA 

Os redutores de pressão podem ser instalados no interior do 
edifício, no exterior da fracção individual a jusante do contador, ou 
no exterior do edifício num "alvéolo redutor". 

  

  

CUMPRE 

            

E2.1. Tipos de dispositivos de corte de gás a instalar numa rede de gás em edifícios 

E2.1.1. Dispositivos de corte do tipo (um quarto de volta) 

Ser instalados no início de cada derivação, a montante de cada 
contador de gás. 

  

CUMPRE 

Ser instalado no ponto de entrada da tubagem em cada fogo, caso o 
contador esteja a mais de 20 m da entrada de cada fogo. 

  

NÃO SE APLICA 

            

E2.1.2. Redutores de segurança (em substituição dos dispositivos de corte) 

Poderão estar localizados no mesmo piso ou entre os pisos superior 
e inferior. 

  

NÃO SE APLICA 

Devem estar localizados a uma distância nunca superior a 20 m do 
respectivo fogo. 

  

NÃO SE APLICA 

Deve dispor de rearmamento manual do tipo de um quarto de volta. NÃO SE APLICA 

No caso dos redutores de segurança (tipo de rearmamento 
automático) deve ser um dispositivo de um quarto de volta. 

  

NÃO SE APLICA 
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Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E2.1.3. Dispositivos de corte em derivações de piso 

Devem estar dispostos em caixas de visita ou em canaletes, excepto 
em instalações com tubagens à vista. 

  

CUMPRE 

            

E2.1.4. Dispositivos de corte agrupados 

Deve possuir meios indeléveis que identifiquem o consumidor. CUMPRE 

            

E3. Dispositivos de Regulação de Pressão 

E3.1. Reguladores ou reguladores de pressão (individuais de fogo)   

Devem ser reguladores de segurança e instalados a montante do 
contador de gás ou dos aparelhos. 

  

NÃO SE APLICA 

Em instalações de gás alimentadas em baixa pressão não são 
necessários. 

  

CUMPRE 

Devem dispor de um dispositivo de corte a montante.   NÃO SE APLICA 

Caso exista um sistema de segurança contra pressões internas é 
obrigatório a existência de uma tubagem colectora, que em caso de 
fuga de gás, faça a sua circulação até um lugar seguro.  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

E3.2. Tubagem colectora (caso exista) 

Devem dispor da extremidade livre orientada para baixo e colocada 
no exterior do edifício a uma distância superior a 2 m, de modo que, 
a extremidade fique longe de entrar em contacto com qualquer tipo 
de gás. 

  

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Esta distância pode ser reduzida para 0,5m nos casos de conversão 
ou reconversão. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

A tubagem deve ser de metal e dispor de protecção na extremidade 
livre contra a entrada de insectos. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

F. Colunas Montante 

Em edifícios multifamiliares as colunas montante devem ser 
geralmente instaladas nas zonas comuns do edifício, permitindo o 
abastecimento às várias fracções existentes em cada piso. 

  

  

CUMPRE 
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(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F1. Colunas montante em edifícios com uma altura inferior a 28m 

F1.1. Coluna montante interior 

Não devem passar pelo interior dos fogos de habitação. NÃO SE APLICA 

A sua instalação deve ser feita em espaços interiores de uso 
comum, por intermédio de canaletes reservados às tubagens de 
gás ou embebidas nas paredes. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Devem ser armazenadas em caixas de visita com acessibilidade de 
grau 3 - juntas mecânicas e tubagens embebidas. 

  

NÃO SE APLICA 

Podemos optar pelo uso de galerias técnicas para proceder à 
instalação de colunas montante e contadores de gás. 

  

NÃO SE APLICA 

Estas galerias devem ser livremente ventiladas e serem protegidas 
tanto na extremidade superior como na inferior contra a entrada 
de matérias estranha. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Serem construídas com materiais incombustíveis e dispor de uma 
porta corta-fogo de classe E 60 C. 

  

NÃO SE APLICA 

            

F1.2. Coluna montante exterior 

As colunas montante exterior podem ser instaladas á vista, desde 
que sejam protegidas em toda a sua extensão por uma bainha de 
aço até 2,5m da altura do solo. 

  

  

CUMPRE 

Estas colunas devem ficar fora do alcance de qualquer janela ou 
abertura, pelo menos a 1m, podendo esta distância ser reduzida, 
caso esta esteja inserida num canalete ou bainha metálica. 

  

  

NÃO CUMPRE 

O canalete deve dispor de uma secção nunca inferior a 100 cm2. CUMPRE 

Deve ser ventilado e dispor de uma rede corta-chamas na abertura 
inferior. 

  

CUMPRE 

A abertura superior do canalete deve ser protegida contra a acção 
dos agentes atmosféricos e contra a entrada de aves e insectos. 

  

NÃO CUMPRE 

Nas saídas dos canaletes para efectuar as derivações entre pisos, 
estes devem ser vedados. 

  

CUMPRE 

Devem existir dispositivos de corte relativos ás derivações, sendo 
estes instalados a seguir á tubagem de cada fogo de habitação. 

  

CUMPRE 
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          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F2. Colunas montante em edifícios com uma altura superior a 28m 

A instalação da coluna montante pode ser no interior. NÃO SE APLICA 

Os contadores devem estar instalados o mais próximo possível da 
coluna montante no interior da compartimentação reservada, 
desde que estes comuniquem com os canaletes das galerias 
técnicas. 

  

  

NÃO SE APLICA 

As portas de acesso à compartimentação onde estão instalados os 
contadores e os canaletes devem ser portas corta-fogo com classe 
de resistência E 60 C. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Esta porta deve ser automática. No seu interior deve existir um 
murete com uma altura igual ou superior a 0,20m. 

  

NÃO SE APLICA 

Os canaletes das colunas montantes requerem ventilação, 
dispondo de uma abertura inferior localizada a uma altura de 2m 
acima do nível do arruamento e ao mesmo tempo ser protegida por 
uma rede corta chamas. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Está proibida a utilização de garrafas de GPL. NÃO SE APLICA 

            

G. Derivações entre pisos e fogos de habitação 

As derivações entre pisos e fogos de habitação devem ser 
realizadas ao longo das paredes, compreendendo toda a tubagem, 
desde a coluna montante até ao ponto de penetração em cada 
fogo. 

  

  

CUMPRE 

Devem incluir a válvula de derivação de piso, o redutor individual 
com segurança incorporada e o contador (este propriedade da EDP 
Gás Distribuição). 

  

  

CUMPRE 

Devem-se tamponar os extremos em todas as derivações de piso e 
de fogo sempre que, o contador não esteja instalado. 

  

CUMPRE 

            

G1. Válvula de corte 

Serem instaladas em caixas de visita/abrigo seladas, no início de 
cada derivação de piso. 

  

CUMPRE 

Devem estar localizadas imediatamente a montante de cada 
contador de gás. 

  

CUMPRE 

Serem instaladas no ponto de entrada da tubagem em cada fogo, 
se a distância do redutor de segurança existente a montante do 
contador for superior a 20 m do fogo em questão. 

  

  

NÃO SE APLICA 
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          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve-se prever uma válvula de corte no interior do fogo, 
imediatamente a seguir á entrada da tubagem. 

  

CUMPRE 

Caso estejam várias válvulas de corte agrupadas, cada uma deve 
dispor de identificação do respectivo fogo, de forma indelével com 
um grau de acessibilidade 2. 

  

  

CUMPRE 

A válvulas de corte a utilizar é macho esférico de passagem 
integral de 3/4, sendo proibida a utilização de válvulas de 1/2 
ISSO. 

  

CUMPRE 

            

G2. Contador e Redutor 

Os pontos de penetração e de saída devem estar obturados de 
forma estanque com materiais inertes. 

  

CUMPRE 

Devem estar fixos ou apoiados, não susceptíveis de afectar a 
estanquidade dos sistemas ou do seu funcionamento. 

  

CUMPRE 

Estar dispostos numa caixa fechada, seca e ventilada, localizada 
no exterior do fogo, em local permanentemente acessível, tendo 
indicação no exterior da caixa de abrigo a inscrição "Gás" em 
caracteres indeléveis e a simbologia com "Proibida fumar ou 
foguear". 

  

  

  

  

CUMPRE 

Deve ser identificado com o número de entrada e/ou fogo que 
alimenta. 

  

CUMPRE 
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Redes de Gás – Década de 60 

REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP 

GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

A. Identificação 

Morada: Rua João Alves da Silva n.º 2, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de 
Construção: 

Década 
60 

        

Tipologia 
construtiva: 

Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: 
Edifício de Habitação 
Multifamiliar 

  

Utilizador de que tipo de gás: 
Gás 
Natural 

Altura do 
edifício: 

Aprox. 12 m 

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Segundo o regulamento, as tubagens relativas às redes de gás 
podem ser instaladas, através de troços contínuos verticais e 
horizontais, à vista, embebidas, em canaletes ou em colunas 
montante. 

  

  

CUMPRE 

As tubagens da rede de gás estão proibidas de atravessar ou 
serem instaladas em: 

  

  

 - Locais que contenham reservatórios de combustíveis. NÃO SE APLICA 

 - Condutas e locais de recepção ou armazenagem de lixos. NÃO SE APLICA 

 - Condutas diversas, nomeadamente de electricidade, água, 
telefone e correio. 

  

NÃO SE APLICA 

 - Caixas de elevadores e monta-cargas. NÃO SE APLICA 

 - Casas das máquinas e elevadores ou monta-cargas. NÃO SE APLICA 

 - Cabinas de transformadores ou de quadros eléctricos. NÃO SE APLICA 

 - Espaços vazios em paredes duplas, salvo se no atravessamento 
a tubagem for protegida por uma manga, cujos extremos 
excedam a espessura da parede, sendo o espaço anelar entre a 
tubagem e a manga convenientemente ventilado, de modo que 
eventuais fugas sejam reduzidas até aos extremos da manga. 

  

  

  

  

NÃO SE APLICA 

 - Parques de estacionamento cobertos. NÃO SE APLICA 

 - Outros locais alvos de risco de incêndio. NÃO SE APLICA 

Segundo os exemplos apresentados, só é possível a instalação da 
rede de tubagens de gás, caso estas sejam revestidas por uma 
manga metálica contínua, estanque, cujas extremidades se 
encontrarem em espaços ventilados. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

O mesmo se aplica à rede de tubagens que atravessa os alvéolos 
técnicos de gás. 

CUMPRE 
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Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

A instalação da rede de tubagem de gás entre os tectos e 
os tectos falsos só é permitida, desde que disponha de pelo 
menos de 50% da sua superficie aberta. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Caso esta interage com outro tipo de tubagens, deve-se 
garantir um afastamento mínimo de 3 cm em percursos 
paralelos e 2cm em cruzamentos. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D. Tipo de instalação da rede de tubagem de gás 

D1. Tubagens á vista 

D1.1. Traçado da tubagem 

Os troços horizontais devem ficar a 0,20 m de tectos ou de 
elementos estruturais. 

  

NÃO CUMPRE 

Os troços verticais devem ficar na prumada das válvulas de 
corte dos aparelhos que alimentam. 

  

CUMPRE 

            

D1.2. Passagem por pavimento interior 

Ser protegidas por uma manga resistente à corrosão, ser 
complanar com a extremidade inferior dos tectos, 
ultrapassar pavimentos, em pelo menos 0,05 m, ser 
preenchida com uma matéria higroscópica no espaço 
anelar entre a tubagem e a protecção. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D1.3. Contacto com outro tipo de tubagens 

Só é permitido o contacto se for garantido o seu 
afastamento mínimo (0,03 m em percursos paralelos e 0,02 
m em cruzamentos). 

  

NÃO SE APLICA 

            

D1.4. Tubagens e contacto com condutas de evacuação 

Só é permitida caso seja cumprida as distâncias mínimas.   NÃO SE APLICA 

            

D2. Tubagens em canaletes 

A disposição da rede de tubagens de gás em canaletes é 
possível se estes forem ventilados e serem constituídos por 
materiais não combustíveis com uma classe M0 e, no caso 
de serem alojadas em canaletes no interior das habitações 
deve possuir uma classe M1. 

  

  

  

CUMPRE 

Devem ser inspeccionáveis, através de tampas com a 
mesma classe de material e serem fixadas mecanicamente. 

CUMPRE 
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REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Elementos constituintes 

E1. Caixas de Abrigo (ou visita) 

Serem instaladas no exterior do edifício junto á entrada do mesmo 
local com um grau de acessibilidade1. 

  

CUMPRE 

As caixas devem ser encastradas ou fixas, na parede, maciço ou 
muro. 

CUMPRE 

O topo da caixa deve ser protegido por um lintel construído na 
parede ou muro de encastramento. 

  

CUMPRE 

Distância entre o fundo da caixa e o pavimento não deve ser 
inferior a 0,40m nem superior a 1,40m. 

  

NÃO CUMPRE 

A caixa deve ser fechada e embutida na parede do edifício e ter 
acesso pelo exterior, excepto em casos de conversão ou 
reconversão. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Caso estejam alojadas em armários de contadores eléctricos, as 
caixas deverão respeitar as alturas definidas relacionadas com o 
pavimento. 

  

  

NÃO SE APLICA 

No interior da caixa deve existir um dispositivo de corte geral do 
gás do edifício. 

  

CUMPRE 

Na tampa da caixa deve ser marcada com a palavra "Gás" em 
caracteres indeléveis e com uma indicação simbólica de "Proibido 
fumar ou foguear". 

  

  

NÃO CUMPRE 

Caso as caixas sejam agrupadas num mesmo local, cada uma deve 
dispor da respectiva identificação com a informação quanto ao 
número de entrada ou do fogo que o conjunto válvula de corte, 
redutor e contador que alimenta. 

  

  

  

CUMPRE 

            

E1.1. Dimensões das caixas de abrigo ou visita para Edifícios Multifamiliares 

Profundidade externa e interna, 232mm e 216mm 
respectivamente. 

CUMPRE 

Altura externa e interna, 517mm e 497mm respectivamente. CUMPRE 

Largura externa e interna, 535mm e 504mm respectivamente. CUMPRE 

            

E2. Dispositivo de corte geral - Válvula de corte geral do edifício 

Os dispositivos devem ser do tipo de corte rápido com 
encravamento, sendo que uma vez accionado só poderá ser 
rearmado pela entidade exploradora ou concessionária). 

  

  

CUMPRE 
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GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve ser instalado em local com acessibilidade de grau 1, numa 
caixa de visita fechada na entrada do edifício, ou na sua 
proximidade. 

  

CUMPRE 

O dispositivo de corte pode ser substituído por uma válvula de 
ramal em instalações de gás existentes, e alimentada sem baixa 
pressão. 

  

NÃO SE APLICA 

Pode também ser substituído por um redutor de segurança, do 
tipo de rearmamento manual por um quarto de volta, existente 
imediatamente a montante do contador, no caso dos edifícios 
unifamiliares. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Numa instalação com várias colunas a montante alimentadas 
pelo mesmo ramal do edifício, deve ser equipada em cada uma 
delas um dispositivo de corte de um quarto de volta, no caso 
dos edifícios colectivos. 

  

  

  

CUMPRE 

Mesmo não sendo obrigatório, poderá existir um redutor de 
serviço do edifício no interior da caixa de visita. 

  

CUMPRE 

Os redutores de pressão podem ser instalados no interior do 
edifício, no exterior da fracção individual a jusante do 
contador, ou no exterior do edifício num "alvéolo redutor". 

  

  

CUMPRE 

            

E2.1. Tipos de dispositivos de corte de gás a instalar numa rede de gás em edifícios 

E2.1.1. Dispositivos de corte do tipo (um quarto de volta) 

Ser instalados no início de cada derivação, a montante de cada 
contador de gás. 

  

CUMPRE 

Ser instalado no ponto de entrada da tubagem em cada fogo, 
caso o contador esteja a mais de 20 m da entrada de cada fogo. 

  

NÃO SE APLICA 

            

E2.1.2. Redutores de segurança (em substituição dos dispositivos de corte) 

Poderão estar localizados no mesmo piso ou entre os pisos 
superior e inferior. 

  

NÃO SE APLICA 

Devem estar localizados a uma distância nunca superior a 20 m 
do respectivo fogo. 

  

NÃO SE APLICA 

Deve dispor de rearmamento manual do tipo de um quarto de 
volta. 

NÃO SE APLICA 

No caso dos redutores de segurança (tipo de rearmamento 
automático) deve ser um dispositivo de um quarto de volta. 

  

NÃO SE APLICA 
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(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E2.1.3. Dispositivos de corte em derivações de piso 

Devem estar dispostos em caixas de visita ou em canaletes, excepto 
em instalações com tubagens à vista. 

  

CUMPRE 

            

E2.1.4. Dispositivos de corte agrupados 

Deve possuir meios indeléveis que identifiquem o consumidor. CUMPRE 

            

E3. Dispositivos de Regulação de Pressão 

E3.1. Reguladores ou reguladores de pressão (individuais de fogo)   

Devem ser reguladores de segurança e instalados a montante do 
contador de gás ou dos aparelhos. 

  

NÃO SE APLICA 

Em instalações de gás alimentadas em baixa pressão não são 
necessários. 

  

CUMPRE 

Devem dispor de um dispositivo de corte a montante.   NÃO SE APLICA 

Caso exista um sistema de segurança contra pressões internas é 
obrigatório a existência de uma tubagem colectora, que em caso de 
fuga de gás, faça a sua circulação até um lugar seguro.  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

E3.2. Tubagem colectora (caso exista) 

Devem dispor da extremidade livre orientada para baixo e colocada 
no exterior do edifício a uma distância superior a 2 m, de modo 
que, a extremidade fique longe de entrar em contacto com 
qualquer tipo de gás. 

  

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Esta distância pode ser reduzida para 0,5m nos casos de conversão 
ou reconversão. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

A tubagem deve ser de metal e dispor de protecção na extremidade 
livre contra a entrada de insectos. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

F. Colunas Montante 

Em edifícios multifamiliares as colunas montante devem ser 
geralmente instaladas nas zonas comuns do edifício, permitindo o 
abastecimento às várias fracções existentes em cada piso. 

  

  

CUMPRE 
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          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F1. Colunas montante em edifícios com uma altura inferior a 28m 

F1.1. Coluna montante interior 

Não devem passar pelo interior dos fogos de habitação. CUMPRE 

A sua instalação deve ser feita em espaços interiores de uso 
comum, por intermédio de canaletes reservados às tubagens de 
gás ou embebidas nas paredes. 

  

  

CUMPRE 

Devem ser armazenadas em caixas de visita com acessibilidade 
de grau 3 - juntas mecânicas e tubagens embebidas. 

  

CUMPRE 

Podemos optar pelo uso de galerias técnicas para proceder à 
instalação de colunas montante e contadores de gás. 

  

NÃO SE APLICA 

Estas galerias devem ser livremente ventiladas e serem 
protegidas tanto na extremidade superior como na inferior 
contra a entrada de matérias estranha. 

  

  

CUMPRE 

Serem construídas com materiais incombustíveis e dispor de uma 
porta corta-fogo de classe E 60 C. 

  

CUMPRE 

            

F1.2. Coluna montante exterior 

As colunas montante exterior podem ser instaladas á vista, desde 
que sejam protegidas em toda a sua extensão por uma bainha de 
aço até 2,5m da altura do solo. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Estas colunas devem ficar fora do alcance de qualquer janela ou 
abertura, pelo menos a 1m, podendo esta distância ser reduzida, 
caso esta esteja inserida num canalete ou bainha metálica. 

  

  

NÃO SE APLICA 

O canalete deve dispor de uma secção nunca inferior a 100 cm2. NÃO SE APLICA 

Deve ser ventilado e dispor de uma rede corta-chamas na 
abertura inferior. 

  

NÃO SE APLICA 

A abertura superior do canalete deve ser protegida contra a 
acção dos agentes atmosféricos e contra a entrada de aves e 
insectos. 

  

NÃO SE APLICA 

Nas saídas dos canaletes para efectuar as derivações entre pisos, 
estes devem ser vedados. 

  

NÃO SE APLICA 

Devem existir dispositivos de corte relativos às derivações, sendo 
estes instalados a seguir á tubagem de cada fogo de habitação. 

  

NÃO SE APLICA 
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          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F2. Colunas montante em edifícios com uma altura superior a 28m 

A instalação da coluna montante pode ser no interior. NÃO SE APLICA 

Os contadores devem estar instalados o mais próximo possível da 
coluna montante no interior da compartimentação reservada, 
desde que estes comuniquem com os canaletes das galerias 
técnicas. 

  

  

NÃO SE APLICA 

As portas de acesso à compartimentação onde estão instalados os 
contadores e os canaletes devem ser portas corta-fogo com classe 
de resistência E 60 C. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Esta porta deve ser automática. No seu interior deve existir um 
murete com uma altura igual ou superior a 0,20m. 

  

NÃO SE APLICA 

Os canaletes das colunas montantes requerem ventilação, 
dispondo de uma abertura inferior localizada a uma altura de 2m 
acima do nível do arruamento e ao mesmo tempo ser protegida 
por uma rede corta chamas. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Está proibida a utilização de garrafas de GPL. NÃO SE APLICA 

            

G. Derivações entre pisos e fogos de habitação 

As derivações entre pisos e fogos de habitação devem ser 
realizadas ao longo das paredes, compreendendo toda a tubagem, 
desde a coluna montante até ao ponto de penetração em cada 
fogo. 

  

  

CUMPRE 

Devem incluir a válvula de derivação de piso, o redutor individual 
com segurança incorporada e o contador (este propriedade da 
EDP Gás Distribuição). 

  

  

CUMPRE 

Devem-se tamponar os extremos em todas as derivações de piso e 
de fogo sempre que, o contador não esteja instalado. 

  

CUMPRE 

            

G1. Válvula de corte 

Serem instaladas em caixas de visita/abrigo seladas, no início de 
cada derivação de piso. 

  

CUMPRE 

Devem estar localizadas imediatamente a montante de cada 
contador de gás. 

  

CUMPRE 

Serem instaladas no ponto de entrada da tubagem em cada fogo, 
se a distância do redutor de segurança existente a montante do 
contador for superior a 20 m do fogo em questão. 

  

  

NÃO SE APLICA 
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          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve-se prever uma válvula de corte no interior do fogo, 
imediatamente a seguir á entrada da tubagem. 

  

CUMPRE 

Caso estejam várias válvulas de corte agrupadas, cada uma deve 
dispor de identificação do respectivo fogo, de forma indelével com 
um grau de acessibilidade 2. 

  

  

CUMPRE 

A válvulas de corte a utilizar é macho esférico de passagem 
integral de 3/4, sendo proibida a utilização de válvulas de 1/2 
ISSO. 

  

CUMPRE 

            

G2. Contador e Redutor 

Os pontos de penetração e de saída devem estar obturados de 
forma estanque com materiais inertes. 

  

CUMPRE 

Devem estar fixos ou apoiados, não susceptíveis de afectar a 
estanquidade dos sistemas ou do seu funcionamento. 

  

CUMPRE 

Estar dispostos numa caixa fechada, seca e ventilada, localizada 
no exterior do fogo, em local permanentemente acessível, tendo 
indicação no exterior da caixa de abrigo a inscrição "Gás" em 
caracteres indeléveis e a simbologia com "Proibida fumar ou 
foguear". 

  

  

  

  

CUMPRE 

Deve ser identificado com o número de entrada e/ou fogo que 
alimenta. 

  

CUMPRE 
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Rede de Gás – Década de 70 

REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

A. Identificação 

Morada: Praça Dr. Duarte Simões, Bloco D, 6200 - 084 

Localidade: Covilhã Freguesia: São Pedro 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 70       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

Utilizador de que tipo de gás: Gás Natural Altura do edifício: 18 m aprox. 

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Segundo o regulamento, as tubagens relativas às redes de gás podem ser 
instaladas, através de troços contínuos verticais e horizontais, à vista, 
embebidas, em canaletes ou em colunas montante. 

  

  

CUMPRE 

As tubagens da rede de gás estão proibidas de atravessar ou serem 
instaladas em: 

  

  

 - Locais que contenham reservatórios de combustíveis. NÃO SE APLICA 

 - Condutas e locais de recepção ou armazenagem de lixos. NÃO SE APLICA 

 - Condutas diversas, nomeadamente de electricidade, água, telefone e 
correio. 

  

NÃO SE APLICA 

 - Caixas de elevadores e monta-cargas. NÃO SE APLICA 

 - Casas das máquinas e elevadores ou monta-cargas. NÃO SE APLICA 

 - Cabinas de transformadores ou de quadros eléctricos. NÃO SE APLICA 

 - Espaços vazios em paredes duplas, salvo se no atravessamento a 
tubagem for protegida por uma manga, cujos extremos excedam a 
espessura da parede, sendo o espaço anelar entre a tubagem e a manga 
convenientemente ventilado, de modo que eventuais fugas sejam 
reduzidas até aos extremos da manga. 

  

  

  

  

NÃO SE APLICA 

 - Parques de estacionamento cobertos. NÃO SE APLICA 

 - Outros locais alvos de risco de incêndio. NÃO SE APLICA 

Segundo os exemplos apresentados, só é possível a instalação da rede 
de tubagens de gás, caso estas sejam revestidas por uma manga 
metálica contínua, estanque, cujas extremidades se encontrarem em 
espaços ventilados. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

O mesmo se aplica à rede de tubagens que atravessa os alvéolos 
técnicos de gás. 

NÃO SE APLICA 
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Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          
Cumpre/Não cumpre/Não se 

aplica 

A instalação da rede de tubagem de gás entre os tectos e os tectos 
falsos só é permitida, desde que disponha de pelo menos de 50% da 
sua superficie aberta. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Caso esta interage com outro tipo de tubagens, deve-se garantir um 
afastamento mínimo de 3 cm em percursos paralelos e 2cm em 
cruzamentos. 

  

  

NÃO CUMPRE 

            

D. Tipo de instalação da rede de tubagem de gás 

D1. Tubagens á vista 

D1.1. Traçado da tubagem 

Os troços horizontais devem ficar a 0,20 m de tectos ou de elementos 
estruturais. 

  

NÃO CUMPRE 

Os troços verticais devem ficar na prumada das válvulas de corte dos 
cortes aparelhos que alimentam. 

  

CUMPRE 

            

D1.2. Passagem por pavimento interior 

Ser protegidas por uma manga resistente à corrosão, ser complanar 
com a extremidade inferior dos tectos, ultrapassar pavimentos, em 
pelo menos 0,05 m, ser preenchida com uma matéria higroscópica no 
espaço anelar entre a tubagem e a protecção. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D1.3. Contacto com outro tipo de tubagens 

Só é permitido o contacto se for garantido o seu afastamento mínimo 
(0,03 m em percursos paralelos e 0,02 m em cruzamentos). 

  

NÃO CUMPRE 

            

D1.4. Tubagens e contacto com condutas de evacuação 

Só é permitida caso seja cumprida as distâncias 
mínimas. 

  NÃO SE APLICA 

            

D2. Tubagens em canaletes 

A disposição da rede de tubagens de gás em canaletes é possível se 
estes forem ventilados e serem constituídos por materiais não 
combustíveis com uma classe M0 e, no caso de serem alojadas em 
canaletes no interior das habitações deve possuir uma classe M1. 

  

  

  

CUMPRE 

Devem ser inspeccionáveis, através de tampas com a mesma classe 
de material e serem fixadas mecanicamente. 

CUMPRE 
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(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Elementos constituintes 

E1. Caixas de Abrigo (ou visita) 

Serem instaladas no exterior do edifício junto á entrada do mesmo 
local com um grau de acessibilidade1. 

  

CUMPRE 

As caixas devem ser encastradas ou fixas, na parede, maciço ou 
muro. 

CUMPRE 

O topo da caixa deve ser protegido por um lintel construído na 
parede ou muro de encastramento. 

  

CUMPRE 

Distância entre o fundo da caixa e o pavimento não deve ser inferior 
a 0,40m nem superior a 1,40m. 

  

NÃO CUMPRE 

A caixa deve ser fechada e embutida na parede do edifício e ter 
acesso pelo exterior, excepto em casos de conversão ou 
reconversão. 

  

  

CUMPRE 

Caso estejam alojadas em armários de contadores eléctricos, as 
caixas deverão respeitar as alturas definidas relacionadas com o 
pavimento. 

  

  

NÃO SE APLICA 

No interior da caixa deve existir um dispositivo de corte geral do gás 
do edifício. 

  

CUMPRE 

Na tampa da caixa deve ser marcada com a palavra "Gás" em 
caracteres indeléveis e com uma indicação simbólica de "Proibido 
fumar ou foguear". 

  

  

NÃO CUMPRE 

Caso as caixas sejam agrupadas num mesmo local, cada uma deve 
dispor da respectiva identificação com a informação quanto ao 
número de entrada ou do fogo que o conjunto válvula de corte, 
redutor e contador que alimenta. 

  

  

  

CUMPRE 

            

E1.1. Dimensões das caixas de abrigo ou visita para Edifícios Multifamiliares 

Profundidade externa e interna, 232mm e 216mm respectivamente. CUMPRE 

Altura externa e interna, 517mm e 497mm respectivamente. CUMPRE 

Largura externa e interna, 535mm e 504mm respectivamente. CUMPRE 

            

E2. Dispositivo de corte geral - Válvula de corte geral do edifício 

Os dispositivos devem ser do tipo de corte rápido com 
encravamento, sendo que uma vez accionado só poderá ser 
rearmado pela entidade exploradora ou concessionária). 

  

  

CUMPRE 
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          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve ser instalado em local com acessibilidade de grau 1, numa 
caixa de visita fechada na entrada do edifício, ou na sua 
proximidade. 

  

CUMPRE 

O dispositivo de corte pode ser substituído por uma válvula de 
ramal em instalações de gás existentes, e alimentada sem baixa 
pressão. 

  

NÃO SE APLICA 

Pode também ser substituído por um redutor de segurança, do tipo 
de rearmamento manual por um quarto de volta, existente 
imediatamente a montante do contador, no caso dos edifícios 
unifamiliares. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Numa instalação com várias colunas a montante alimentadas pelo 
mesmo ramal do edifício, deve ser equipada em cada uma delas um 
dispositivo de corte de um quarto de volta, no caso dos edifícios 
colectivos. 

  

  

  

CUMPRE 

Mesmo não sendo obrigatório, poderá existir um redutor de serviço 
do edifício no interior da caixa de visita. 

  

CUMPRE 

Os redutores de pressão podem ser instalados no interior do 
edifício, no exterior da fracção individual a jusante do contador, ou 
no exterior do edifício num "alvéolo redutor". 

  

  

CUMPRE 

            

E2.1. Tipos de dispositivos de corte de gás a instalar numa rede de gás em edifícios 

E2.1.1. Dispositivos de corte do tipo (um quarto de volta) 

Ser instalados no início de cada derivação, a montante de cada 
contador de gás. 

  

CUMPRE 

Ser instalado no ponto de entrada da tubagem em cada fogo, caso o 
contador esteja a mais de 20 m da entrada de cada fogo. 

  

NÃO SE APLICA 

            

E2.1.2. Redutores de segurança (em substituição dos dispositivos de corte) 

Poderão estar localizados no mesmo piso ou entre os pisos superior 
e inferior. 

  

NÃO SE APLICA 

Devem estar localizados a uma distância nunca superior a 20 m do 
respectivo fogo. 

  

NÃO SE APLICA 

Deve dispor de rearmamento manual do tipo de um quarto de volta. NÃO SE APLICA 

No caso dos redutores de segurança (tipo de rearmamento 
automático) deve ser um dispositivo de um quarto de volta. 

  

NÃO SE APLICA 
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REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E2.1.3. Dispositivos de corte em derivações de piso 

Devem estar dispostos em caixas de visita ou em canaletes, excepto 
em instalações com tubagens à vista. 

  

CUMPRE 

            

E2.1.4. Dispositivos de corte agrupados 

Deve possuir meios indeléveis que identifiquem o consumidor. CUMPRE 

            

E3. Dispositivos de Regulação de Pressão 

E3.1. Reguladores ou reguladores de pressão (individuais de fogo)   

Devem ser reguladores de segurança e instalados a montante do 
contador de gás ou dos aparelhos. 

  

NÃO SE APLICA 

Em instalações de gás alimentadas em baixa pressão não são 
necessários. 

  

CUMPRE 

Devem dispor de um dispositivo de corte a montante.   NÃO SE APLICA 

Caso exista um sistema de segurança contra pressões internas é 
obrigatório a existência de uma tubagem colectora, que em caso de 
fuga de gás, faça a sua circulação até um lugar seguro.  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

E3.2. Tubagem colectora (caso exista) 

Devem dispor da extremidade livre orientada para baixo e colocada 
no exterior do edifício a uma distância superior a 2 m, de modo que, 
a extremidade fique longe de entrar em contacto com qualquer tipo 
de gás. 

  

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Esta distância pode ser reduzida para 0,5m nos casos de conversão 
ou reconversão. 

  

NÃO SE APLICA 

A tubagem deve ser de metal e dispor de protecção na extremidade 
livre contra a entrada de insectos. 

  

NÃO FOI POSSIVEL VERIFICAR 

            

F. Colunas Montante 

Em edifícios multifamiliares as colunas montante devem ser 
geralmente instaladas nas zonas comuns do edifício, permitindo o 
abastecimento às várias fracções existentes em cada piso. 

  

  

CUMPRE 
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REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F1. Colunas montante em edifícios com uma altura inferior a 28m 

F1.1. Coluna montante interior 

Não devem passar pelo interior dos fogos de habitação. NÃO SE APLICA 

A sua instalação deve ser feita em espaços interiores de uso 
comum, por intermédio de canaletes reservados às tubagens de 
gás ou embebidas nas paredes. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Devem ser armazenadas em caixas de visita com acessibilidade de 
grau 3 - juntas mecânicas e tubagens embebidas. 

  

NÃO SE APLICA 

Podemos optar pelo uso de galerias técnicas para proceder à 
instalação de colunas montante e contadores de gás. 

  

NÃO SE APLICA 

Estas galerias devem ser livremente ventiladas e serem protegidas 
tanto na extremidade superior como na inferior contra a entrada 
de matérias estranha. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Serem construídas com materiais incombustíveis e dispor de uma 
porta corta-fogo de classe E 60 C. 

  

NÃO SE APLICA 

            

F1.2. Coluna montante exterior 

As colunas montante exterior podem ser instaladas á vista, desde 
que sejam protegidas em toda a sua extensão por uma bainha de 
aço até 2,5m da altura do solo. 

  

  

CUMPRE 

Estas colunas devem ficar fora do alcance de qualquer janela ou 
abertura, pelo menos a 1m, podendo esta distância ser reduzida, 
caso esta esteja inserida num canalete ou bainha metálica. 

  

  

NÃO CUMPRE 

O canalete deve dispor de uma secção nunca inferior a 100 cm2. CUMPRE 

Deve ser ventilado e dispor de uma rede corta-chamas na abertura 
inferior. 

  

CUMPRE 

A abertura superior do canalete deve ser protegida contra a acção 
dos agentes atmosféricos e contra a entrada de aves e insectos. 

  

CUMPRE 

Nas saídas dos canaletes para efectuar as derivações entre pisos, 
estes devem ser vedados. 

  

CUMPRE 

Devem existir dispositivos de corte relativos às derivações, sendo 
estes instalados a seguir á tubagem de cada fogo de habitação. 

  

CUMPRE 
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REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F2. Colunas montante em edifícios com uma altura superior a 28m 

A instalação da coluna montante pode ser no interior. NÃO SE APLICA 

Os contadores devem estar instalados o mais próximo possível da 
coluna montante no interior da compartimentação reservada, 
desde que estes comuniquem com os canaletes das galerias 
técnicas. 

  

  

NÃO SE APLICA 

As portas de acesso à compartimentação onde estão instalados os 
contadores e os canaletes devem ser portas corta-fogo com classe 
de resistência E 60 C. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Esta porta deve ser automática. No seu interior deve existir um 
murete com uma altura igual ou superior a 0,20m. 

  

NÃO SE APLICA 

Os canaletes das colunas montantes requerem ventilação, 
dispondo de uma abertura inferior localizada a uma altura de 2m 
acima do nível do arruamento e ao mesmo tempo ser protegida por 
uma rede corta chamas. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Está proibida a utilização de garrafas de GPL. NÃO SE APLICA 

            

G. Derivações entre pisos e fogos de habitação 

As derivações entre pisos e fogos de habitação devem ser 
realizadas ao longo das paredes, compreendendo toda a tubagem, 
desde a coluna montante até ao ponto de penetração em cada 
fogo. 

  

  

CUMPRE 

Devem incluir a válvula de derivação de piso, o redutor individual 
com segurança incorporada e o contador (este propriedade da EDP 
Gás Distribuição). 

  

  

CUMPRE 

Devem-se tamponar os extremos em todas as derivações de piso e 
de fogo sempre que, o contador não esteja instalado. 

  

NÃO SE APLICA 

            

G1. Válvula de corte 

Serem instaladas em caixas de visita/abrigo seladas, no início de 
cada derivação de piso. 

  

CUMPRE 

Devem estar localizadas imediatamente a montante de cada 
contador de gás. 

  

CUMPRE 

Serem instaladas no ponto de entrada da tubagem em cada fogo, 
se a distância do redutor de segurança existente a montante do 
contador for superior a 20 m do fogo em questão. 

  

  

NÃO SE APLICA 
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REDES DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

REGULAMENTO RELATIVO AO PROJECTO, CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO, E MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES DE REDES DE GÁS - MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EDP GÁS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(Portaria n.º 361/98, de 26 de Julho) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve-se prever uma válvula de corte no interior do fogo, 
imediatamente a seguir á entrada da tubagem. 

  

CUMPRE 

Caso estejam várias válvulas de corte agrupadas, cada uma deve 
dispor de identificação do respectivo fogo, de forma indelével com 
um grau de acessibilidade 2. 

  

  

CUMPRE 

A válvulas de corte a utilizar é macho esférico de passagem 
integral de 3/4, sendo proibida a utilização de válvulas de 1/2 
ISSO. 

  

CUMPRE 

            

G2. Contador e Redutor 

Os pontos de penetração e de saída devem estar obturados de 
forma estanque com materiais inertes. 

  

CUMPRE 

Devem estar fixos ou apoiados, não susceptíveis de afectar a 
estanquidade dos sistemas ou do seu funcionamento. 

  

CUMPRE 

Estar dispostos numa caixa fechada, seca e ventilada, localizada 
no exterior do fogo, em local permanentemente acessível, tendo 
indicação no exterior da caixa de abrigo a inscrição "Gás" em 
caracteres indeléveis e a simbologia com "Proibida fumar ou 
foguear". 

  

  

  

  

NÃO CUMPRE 

Deve ser identificado com o número de entrada e/ou fogo que 
alimenta. 

  

CUMPRE 
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Instalações Eléctricas – Décadas de 50 

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro) 

            

A. Identificação 

Morada: Rua João Alves da Silva n.º1, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 50       

Tipologia construtiva: Estrutura de Alvenaria de Pedra com laje em betão armado (Zonas Húmidas) 

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

            

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

As instalações colectivas e entradas devem estar dispostas em locais 
distintos, que não sejam propícios a riscos de explosão. 

  

CUMPRE 

As instalações colectivas localizam-se em zonas comuns do edifício, 
que garantam um fácil acesso para a sua manutenção e exploração. 

  

CUMPRE 

As entradas localizam-se nas zonas comuns do edifício e nas 
dependências que irão alimentar. 

  

CUMPRE 

            

D. Quadro de Colunas 

Devem ser dotados de um dispositivo de corte, que efectue o corte 
de todos os activos e dispositivos de protecção contra as 
sobreintensidades nas saídas. 

  

  

CUMPRE 

Todos os edifícios devem ser servidos por um quadro de colunas. CUMPRE 

Caso exista mais do que um, deve dispor de um sistema de 
sinalização, consiga prever a existência de outros quadros de coluna 
e que informe automaticamente e com segurança quais os quadros 
que se encontram ligados ou não. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Os quadros de coluna devem ser instalados no interior do edifício 
junto ao acesso normal, que facilite o seu acesso, assegurando que 
os aparelhos se encontram a uma altura acessível. 

  

  

CUMPRE 

Deve dispor de portinholas que permitam o seu acesso. CUMPRE 

A sua disposição nas zonas comuns do edifício não deve impedir a 
circulação dos ocupantes em caso de evacuação e em situações de 
socorro. 

  

  

CUMPRE 
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INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Colunas e Caixas de Colunas 

E1. Colunas 

Devem estar localizadas nas zonas comuns dos edifícios para 
utilização colectiva em locais de fácil acesso, sob ponto de vista 
de exploração e conversão. 

  

  

CUMPRE 

Os ductos para a instalação das colunas, devem servir todos os 
pisos do edifício onde é necessário a sua instalação. 

  

CUMPRE 

Estes ductos devem ser acessíveis e visitáveis ao longo dos 
patamares, corredores e outras zonas comuns do edifício. 

  

CUMPRE 

As portas deste ductos não devem impedir a circulação normal 
dos ocupantes. 

  

CUMPRE 

As canalizações das colunas dispostas à vista devem possuir o 
código IK, nunca inferior a IK 08. 

  

NÃO CUMPRE 

As condutas devem conter paredes interiores lisas, cujo código 
não é inferior a IK 07 para condutas embebidas e IK 08 para 
condutas à vista. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Num edifício pode existir mais do que uma coluna, assegurando 
a alimentação das instalações eléctricas (de utilização). 

  

NÃO SE APLICA 

            

E2. Caixas de Colunas 

Devem ser instaladas nos andares correspondentes às instalações 
eléctricas (de utilização) ser vidas pelas entradas que nelas 
derivam, sendo dotadas de tampa com dispositivo de fecho que 
garanta a sua inviolabilidade. 

  

  

  

CUMPRE 

Devem estar dispostas a uma altura do pavimento de 2,0m a 
2,80m, permitindo às entidades exploradoras de energia 
facilidade no seu acesso. 

  

  

CUMPRE 

            

F. Entradas           

Estabelecem ligação com a caixa de colunas instalado no mesmo 
andar, onde está presente a origem da instalação eléctrica (de 
utilização) a alimentar. 

  

  

CUMPRE 

            

G. Aparelhos de Corte 

Localizam-se no interior dos locais alimentados por essa entrada, 
junto ao quadro de entrada da instalação eléctrica (de 
utilização). 

  

CUMPRE 

O dispositivo de corte em questão trata-se de um disjuntor. CUMPRE 
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INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Os equipamentos de contagem das instalações eléctricas (de utilização) de um mesmo edifício podem ser 
instalados nos seguintes locais: 

 - Fora do recinto ocupado pela instalação eléctrica (de utilização), 
estando em conjunto com equipamentos de contagem relativos às 
restantes instalações do mesmo andar. 

  

  

CUMPRE 

 - No vestíbulo da entrada do edifício ou em local próximo, onde se 
concentram todos os equipamentos de contagem das instalações do 
edifício. 

  

  

CUMPRE 

Os equipamentos de contagem devem ser instalados, de modo a que 
o visor se encontre a uma altura de 1,0m a 1,7m. 

  

CUMPRE 

Caso todos os equipamentos de contagem do edifício, ou do mesmo 
piso estiverem todos agrupados num mesmo quadro, este terá de 
dispor de determinadas dimensões que garantam a instalação desses 
equipamentos de contagem. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

As portas das caixas que alojam os equipamentos de contagem 
devem abrir para o exterior. 

  

CUMPRE 

            

H. Serviços Comuns 

            

As instalações eléctricas (de utilização) das zonas comuns são 
alimentadas através de um quadro designado de "quadro dos 
serviços comuns". 

  

  

NÃO CUMPRE 

O respectivo quadro encontra-se instalado na entrada do edifício 
junto do quadro de colunas. 

  

CUMPRE 

            

I. Fogos de Habitação 

Deve ser dotado de um armário na entrada de cada fogo, onde aloja 
um quadro e disjuntor da EDP. 

  

CUMPRE 

Nas cozinhas recomenda-se 5 tomadas para usos gerais (exaustor, 
duas sobre a bancada e uma no rodapé no lado oposto à bancada). 

  

NÃO CUMPRE 

Nas instalações sanitárias deve se prever uma tomada junto ao 
espelho a uma distância nunca inferior a 0,60 m da banheira. 

  

NÃO CUMPRE 
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Redes Eléctricas – Década de 60 

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro) 

            

A. Identificação 

Morada: Rua João Alves da Silva n.º 2, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 60       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

            

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

As instalações colectivas e entradas devem estar dispostas em locais 
distintos, que não sejam propícios a riscos de explosão. 

  

CUMPRE 

As instalações colectivas localizam-se em zonas comuns do edifício, 
que garantam um fácil acesso para a sua manutenção e exploração. 

  

CUMPRE 

As entradas localizam-se nas zonas comuns do edifício e nas 
dependências que irão alimentar. 

  

CUMPRE 

            

D. Quadro de Colunas 

Devem ser dotados de um dispositivo de corte, que efectue o corte 
de todos os activos e dispositivos de protecção contra as 
sobreintensidades nas saídas. 

  

  

CUMPRE 

Todos os edifícios devem ser servidos por um quadro de colunas. CUMPRE 

Caso exista mais do que um, deve dispor de um sistema de 
sinalização, consiga prever a existência de outros quadros de coluna 
e que informe automaticamente e com segurança quais os quadros 
que se encontram ligados ou não. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Os quadros de coluna devem ser instalados no interior do edifício 
junto ao acesso normal, que facilite o seu acesso, assegurando que 
os aparelhos se encontram a uma altura acessível. 

  

  

CUMPRE 

Deve dispor de portinholas que permitam o seu acesso. CUMPRE 

A sua disposição nas zonas comuns do edifício não deve impedir a 
circulação dos ocupantes em caso de evacuação e em situações de 
socorro. 

  

  

CUMPRE 
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INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Colunas e Caixas de Colunas 

E1. Colunas 

Devem estar localizadas nas zonas comuns dos edifícios para 
utilização colectiva em locais de fácil acesso, sob ponto de vista de 
exploração e conversão. 

  

  

CUMPRE 

Os ductos para a instalação das colunas, devem servir todos os pisos 
do edifício onde é necessário a sua instalação. 

  

CUMPRE 

Estes ductos devem ser acessíveis e visitáveis ao longo dos 
patamares, corredores e outras zonas comuns do edifício. 

  

CUMPRE 

As portas deste ductos não devem impedir a circulação normal dos 
ocupantes. 

  

CUMPRE 

As canalizações das colunas dispostas à vista devem possuir o código 
IK, nunca inferior a IK 08. 

  

NÃO CUMPRE 

As condutas devem conter paredes interiores lisas, cujo código não 
é inferior a IK 07 para condutas embebidas e IK 08 para condutas à 
vista. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Num edifício pode existir mais do que uma coluna, assegurando a 
alimentação das instalações eléctricas (de utilização). 

  

NÃO SE APLICA 

            

E2. Caixas de Colunas 

Devem ser instaladas nos andares correspondentes às instalações 
eléctricas (de utilização) servidas pelas entradas que nelas derivam, 
sendo dotadas de tampa com dispositivo de fecho que garanta a sua 
inviolabilidade. 

  

  

  

CUMPRE 

Devem estar dispostas a uma altura do pavimento de 2,0m a 2,80m, 
permitindo às entidades exploradoras de energia facilidade no seu 
acesso. 

  

  

CUMPRE 

            

F. Entradas 

Estabelecem ligação com a caixa de colunas instalado no mesmo 
andar, onde está presente a origem da instalação eléctrica (de 
utilização) a alimentar. 

  

  

CUMPRE 

            

G. Aparelhos de Corte 

Localizam-se no interior dos locais alimentados por essa entrada, 
junto ao quadro de entrada da instalação eléctrica (de utilização). 

  

CUMPRE 

O dispositivo de corte em questão trata-se de um disjuntor. CUMPRE 
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INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

O equipamento de contagem das instalações eléctricas (de utilização) de um mesmo edifício pode ser 
instalado nos seguintes locais: 

 - Fora do recinto ocupado pela instalação eléctrica (de 
utilização), estando em conjunto com equipamentos de 
contagem relativos às restantes instalações do mesmo andar. 

  

  

CUMPRE 

 - No vestíbulo da entrada do edifício ou em local próximo, onde 
se concentram todos os equipamentos de contagem das 
instalações do edifício. 

  

  

CUMPRE 

Os equipamentos de contagem devem ser instalados, de modo a 
que o visor se encontre a uma altura de 1,0m a 1,7m. 

  

CUMPRE 

Caso todos os equipamentos de contagem do edifício, ou do 
mesmo piso estiverem todos agrupados num mesmo quadro, 
este terá de dispor de determinadas dimensões que garantam a 
instalação desses equipamentos de contagem. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

As portas das caixas que alojam os equipamentos de contagem 
devem abrir para o exterior. 

  

CUMPRE 

            

H. Serviços Comuns 

            

As instalações eléctricas (de utilização) das zonas comuns são 
alimentadas através de um quadro designado de "quadro dos 
serviços comuns". 

  

  

NÃO SE APLICA 

O respectivo quadro encontra-se instalado na entrada do 
edifício junto do quadro de colunas. 

  

CUMPRE 

            

I. Fogos de Habitação 

Deve ser dotado de um armário na entrada de cada fogo, onde 
aloja um quadro e disjuntor da EDP. 

  

CUMPRE 

Nas cozinhas recomenda-se 5 tomadas para usos gerais 
(exaustor, duas sobre a bancada e uma no rodapé no lado 
oposto à bancada). 

  

NÃO CUMPRE 

Nas instalações sanitárias deve se prever uma tomada junto ao 
espelho a uma distância nunca inferior a 0,60 m da banheira. 

  

NÃO CUMPRE 
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Redes Eléctricas – Década de 70 

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro) 

            

A. Identificação 

Morada: Praça Dr. Duarte Simões, Bloco D, 6200 - 084 

Localidade: Covilhã Freguesia: São Pedro 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 70       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

            

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

As instalações colectivas e entradas devem estar dispostas em locais 
distintos, que não sejam propícios a riscos de explosão. 

  

CUMPRE 

As instalações colectivas localizam-se em zonas comuns do edifício, 
que garantam um fácil acesso para a sua manutenção e exploração. 

  

CUMPRE 

As entradas localizam-se nas zonas comuns do edifício e nas 
dependências que irão alimentar. 

  

CUMPRE 

            

D. Quadro de Colunas 

Devem ser dotados de um dispositivo de corte, que efectue o corte 
de todos os activos e dispositivos de protecção contra as 
sobreintensidades nas saídas. 

  

  

CUMPRE 

Todos os edifícios devem ser servidos por um quadro de colunas. CUMPRE 

Caso exista mais do que um, deve dispor de um sistema de 
sinalização, consiga prever a existência de outros quadros de coluna 
e que informe automaticamente e com segurança quais os quadros 
que se encontram ligados ou não. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Os quadros de coluna devem ser instalados no interior do edifício 
junto ao acesso normal, que facilite o seu acesso, assegurando que 
os aparelhos se encontram a uma altura acessível. 

  

  

CUMPRE 

Deve dispor de portinholas que permitam o seu acesso. CUMPRE 

A sua disposição nas zonas comuns do edifício não deve impedir a 
circulação dos ocupantes em caso de evacuação e em situações de 
socorro. 

  

  

CUMPRE 
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INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

E. Colunas e Caixas de Colunas 

E1. Colunas 

Devem estar localizadas nas zonas comuns dos edifícios para 
utilização colectiva em locais de fácil acesso, sob ponto de vista de 
exploração e conversão. 

  

  

CUMPRE 

Os ductos para a instalação das colunas, devem servir todos os pisos 
do edifício onde é necessário a sua instalação. 

  

CUMPRE 

Estes ductos devem ser acessíveis e visitáveis ao longo dos 
patamares, corredores e outras zonas comuns do edifício. 

  

CUMPRE 

As portas deste ductos não devem impedir a circulação normal dos 
ocupantes. 

  

CUMPRE 

As canalizações das colunas dispostas à vista devem possuir o código 
IK, nunca inferior a IK 08. 

  

NÃO CUMPRE 

As condutas devem conter paredes interiores lisas, cujo código não 
é inferior a IK 07 para condutas embebidas e IK 08 para condutas à 
vista. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Num edifício pode existir mais do que uma coluna, assegurando a 
alimentação das instalações eléctricas (de utilização). 

  

NÃO SE APLICA 

            

E2. Caixas de Colunas 

Devem ser instaladas nos andares correspondentes às instalações 
eléctricas (de utilização) servidas pelas entradas que nelas derivam, 
sendo dotadas de tampa com dispositivo de fecho que garanta a sua 
inviolabilidade. 

  

  

  

NÃO CUMPRE 

Devem estar dispostas a uma altura do pavimento de 2,0m a 2,80m, 
permitindo às entidades exploradoras de energia facilidade no seu 
acesso. 

  

  

CUMPRE 

            

E. Entradas 

Estabelecem ligação com a caixa de colunas instalado no mesmo 
andar, onde está presente a origem da instalação eléctrica (de 
utilização) a alimentar. 

  

  

CUMPRE 

            

G. Aparelhos de Corte 

Localizam-se no interior dos locais alimentados por essa entrada, 
junto ao quadro de entrada da instalação eléctrica (de utilização). 

  

CUMPRE 

O dispositivo de corte em questão trata-se de um disjuntor. CUMPRE 
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INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS EM EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(RTIEBT - Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de Setembro) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

O equipamento de contagem das instalações eléctricas (de utilização) de um mesmo edifício pode ser 
instalado nos seguintes locais: 

 - Fora do recinto ocupado pela instalação eléctrica (de 
utilização), estando em conjunto com equipamentos de 
contagem relativos às restantes instalações do mesmo andar. 

  

  

CUMPRE 

 - No vestíbulo de entrada do edifício ou em local próximo, onde 
se concentram todos os equipamentos de contagem das 
instalações do edifício. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Os equipamentos de contagem devem ser instalados, de modo a 
que o visor se encontre a uma altura de 1,0m a 1,7m. 

  

CUMPRE 

Caso todos os equipamentos de contagem do edifício, ou do 
mesmo piso estiverem todos agrupados num mesmo quadro, este 
terá de dispor de determinadas dimensões que garantam a 
instalação desses equipamentos de contagem. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

As portas das caixas que alojam os equipamentos de contagem 
devem abrir para o exterior. 

  

CUMPRE 

            

H. Serviços Comuns 

            

As instalações eléctricas (de utilização) das zonas comuns são 
alimentadas através de um quadro designado de "quadro dos 
serviços comuns". 

  

  

NÃO CUMPRE 

O respectivo quadro encontra-se instalado na entrada do edifício 
junto do quadro de colunas. 

  

CUMPRE 

            

I. Fogos de Habitação 

Deve ser dotado de um armário na entrada de cada fogo, onde 
aloja um quadro e disjuntor da EDP. 

  

CUMPRE 

Nas cozinhas recomenda-se 5 tomadas para usos gerais 
(exaustor, duas sobre a bancada e uma no rodapé no lado oposto 
à bancada). 

  

CUMPRE 

Nas instalações sanitárias deve se prever uma tomada junto ao 
espelho a uma distância nunca inferior a 0,60 m da banheira. 

  

CUMPRE 
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Redes de Telecomunicações – Década de 50 

ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

A. Identificação 

Morada: Rua João Alves da Silva n.º 1, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 50       

Tipologia construtiva: Estrutura de Alvenaria de Pedra com laje em betão armado (Zonas Húmidas) 

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

N.º de fogos habitacionais: 7 fogos habitacionais 

            

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Um edifício deve ser dotado de dois pontos de distribuição: ATE 
(Armário de Telecomunicações Exterior) e ATI (Armário de 
Telecomunicações Individual). 

  

  

NÃO CUMPRE 

O ATE e ATI devem alojar convenientemente todos os 
equipamentos e dispositivos que fazem parte da rede de cabos. 

  

NÃO CUMPRE 

Estes armários devem ser dotados de dispositivos de fecho, 
assegurando o seu acesso apenas a pessoas autorizadas. 

  

CUMPRE 

Em salas técnicas, caso existam, devem ser dotadas de condições 
adequadas para o alojamento de equipamentos e dispositivos. 

  

NÃO SE APLICA 

            

D. Elementos 

D1. Calhas 

Devem estar instaladas à vista. NÃO SE APLICA 

Em locais não acessíveis ao público, devem estar dispostos a uma 
altura superior a 2,5m. 

  

NÃO SE APLICA 

Como acessórios podemos ter: tampas finais (topos), ângulos 
(plano, exterior e interior), elementos de derivação (Ts) e 
cantoneiras para correcção de curvaturas nas esquinas. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D2. Caminhos de Cabos 

Estrutura metálica ou plástica com secção em "U". NÃO SE APLICA 

Devem ser instalados a uma altura superior a 2,5m. NÃO SE APLICA 

Podemos encontrá-los em tectos falsos, ou em zonas como 
galerias, caleiras. 

  

NÃO SE APLICA 
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ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D3. Caixas (rede colectiva de tubagens e rede individual de tubagens) 

Temos 3 tipos de caixas: Caixas de entrada, caixas de passagem 
(dentro da mesma rede de tubagem) e caixas de aparelhagem 
(terminação na rede individual de tubagem). 

  

  

NÃO CUMPRE 

Caso as caixas de aparelhagem estejam fechadas devem estar 
fechadas com tampas específicas. 

  

NÃO CUMPRE 

No caso das caixas da rede individual serem instaladas em paredes 
de gesso cartonado, ou em partes ocas amovíveis, devem possuir 
características adequadas para o tipo de construção e dispor de 
uma cor diferente. 

  

  

  

NÃO CUMPRE 

As caixas de aparelhagem e de passagem devem possuir tampas. NÃO CUMPRE 

            

D4. Dispositivos de Fecho 

A fechadura tipo RITA pode aplicar-se em ATE, CEMU, bastidores 
ou caixas de rede colectiva. 

  

NÃO CUMPRE 

Fechadura do tipo triangular, de aparafusamento e de fecho de 
pressão aplicam-se a ATI, bastidores ou caixas da rede individual. 

  

NÃO SE APLICA 

            

D5. Armários 

D5.1. ATE (Armário de Telecomunicações Exterior) 

Alberga os Repartidores Gerais das 3 tecnologias (PC, CC e FO). NÃO CUMPRE 

Edifícios multifamiliares com dois ou mais fogos devem dispor de 
um ATE. 

  

NÃO CUMPRE 

Em alternativa, podemos dividir o ATE em ETI (Repartidores 
Gerais RG-PC, RG-CC de CATV e RG-FO) e em ETS (Repartidores 
Gerais RG-CC e MATV). 

  

  

NÃO CUMPRE 

ATE (Armário único) para edifícios com menos de 40 fogos 
(dimensões mínimas de 800 x 900 x 200mm) e para edifícios com 
mais de 40 fogos com dimensões superiores às mínimas. 

  

  

NÃO CUMPRE 

ATE (Armário bastidor)       NÃO CUMPRE 

ATE (Armário compartimentado/multi-armário)     NÃO SE APLICA 

Para fins de facilitar a tele-contagem podemos, mesmo não sendo 
obrigatório, estabelecer a interligação do ATE com os armários 
onde estão instalados os contadores da água, gás e electricidade. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Estes armários devem dispor de um dispositivo de fecho topo 
RITA. 

NÃO CUMPRE 

Devem ser dotados de um sistema de ventilação forçada. NÃO CUMPRE 
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ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D5.2. ATI (Armário de Telecomunicações Individual) 

Pode ser constituído por um ou duas caixas contendo dipositivos 
activos e passivos. 

  

NÃO CUMPRE 

Para os ATI são recomendados armários bastidor. NÃO CUMPRE 

Em salas de vigilância é requerida a instalação de um ATI com 
interligação ao ATE, a uma altura superior a 1,5m. 

  

NÃO CUMPRE 

O ATI referente à sala de vigilância deve dispor das 3 tecnologias 
(PC, CC e FO). 

  

NÃO CUMPRE 

            

E. Fronteiras do ITED           

Devemos encontrar junto às entradas dos edifícios uma Caixa de 
Visita Multi-operador (CVM) 

  

CUMPRE 

            

F. Rede Colectiva e Individual de Tubagens 

F1. Rede Colectiva de Tubagens 

Deve-se prever uma caixa de colunas por cada piso ou secção 
(distribuição principal na horizontal), sempre que existam colunas e 
entradas de fogos no piso. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Caso se recorra a uma caminho de cabos, em galerias ou áreas de 
passagem ou permanência de pessoas, a sua instalação deve ser 
realizada a uma altura superior a 2,5m. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Todas as caixas da rede colectiva devem ser instaladas em zonas 
comuns do edifício. 

  

NÃO CUMPRE 

Devem ter acesso directo, recomendando-se que o seu topo esteja a 
uma altura de 2,5m, para pés-direitos superiores a 3m e a 0,50m do 
tecto para pés-direitos inferiores a 3m. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Caso seja possível podemos prever a ligação do ATE aos contadores 
de água, gás e electricidade, para ligação a electroválvulas ou 
outros dispositivos de domótica e segurança. 

  

  

NÃO SE APLICA 

As caixas colectivas devem ser dotadas de identificação. NÃO CUMPRE 

            

F2. Rede Individual de Tubagem 

Em cada fogo ou unidade de distribuição autónoma deve ser 
instalado de um ATI, ou um bastidor com funções de ATI. 

  

NÃO CUMPRE 

O ATI deve estar instalado num local que melhor sirva os interesses 
dos utilizadores, funcionamento acessível, próximo do quadro de 
energia. 

  

NÃO CUMPRE 
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ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve prever-se se possível ligação do ATI aos contadores da 
água, gás e electricidade para efeito de tele-contagem. 

  

NÃO SE APLICA 

As caixas de aparelhagem devem ser instaladas a uma altura 
mínima de 30cm acima do pavimento. 

  

NÃO CUMPRE 

A instalação de calhas, se for o caso disso, deverá cumprir ou 
não os 30cm. 

  

NÃO SE APLICA 

            

G. Fixação das Antenas. Sistemas de MATV 

As antenas devem ser instaladas de preferência nas coberturas 
dos edifícios, sendo constituído pelas respectivas antenas e o 
sistema de fixação. 

  

  

NÃO CUMPRE 

As antenas devem ser escalonadas ao longo de um mastro. NÃO CUMPRE 

Devem ser elevadas acima da cobertura a uma altura mínima de 
1m e máxima de 3m. 

  

NÃO CUMPRE 

Poderá ir para além dos 3m de altura, desde que seja composta 
por lanços de torres, terminando num mastro de 3m. 

  

NÃO SE APLICA 

Este deve ser fixado na cobertura e estar orientado 180º para 
Sul. 

NÃO CUMPRE 

            

H. Marcação dos Elementos 

H1. Caixas 

Devem obrigatoriamente de dispor de identificação de forma 
indelével com a palavra "Telecomunicações" no caso de 
pertencer à rede colectiva, ou com a letra "T" para a rede 
individual. 

  

  

NÃO CUMPRE 

            

H2. Salas Técnicas 

Dispor de um diagrama com a identificação dos pontos de 
distribuição (PD), das caixas, colunas e saídas de distribuição. 
Devem ser utilizadas etiquetas plásticas, ou fita de impressão 
para esse fim. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

I. Interior da Habitação 

As salas, quartos e cozinhas devem ser dotadas com 2 tomadas 
RJ45 e 1 tomada TV. 

  

NÃO CUMPRE 

A tomada ZAP é obrigatória em edifícios residenciais. NÃO CUMPRE 

Nas kitchenettes integradas na sala, casas de banho, halls, 
arrecadações, parqueamentos, ou similares não é obrigatório a 
instalação de tomadas de telecomunicações. 

  

NÃO SE APLICA 
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Redes de Telecomunicações – Décadas de 60 

ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

A. Identificação 

Morada: Rua João Alves da Silva n.º 2, 6200 - 118 

Localidade: Covilhã Freguesia: Santa Maria 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 60       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

N.º de fogos habitacionais: 8 fogos habitacionais 

            

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Um edifício deve ser dotado de dois pontos de distribuição: ATE 
(Armário de Telecomunicações Exterior) e ATI (Armário de 
Telecomunicações Individual). 

  

  

NÃO CUMPRE 

O ATE e ATI devem alojar convenientemente todos os equipamentos 
e dispositivos que fazem parte da rede de cabos. 

  

NÃO CUMPRE 

Estes armários devem ser dotados de dispositivos de fecho, 
assegurando o seu acesso apenas a pessoas autorizadas. 

  

NÃO CUMPRE 

Em salas técnicas, caso existam, devem ser dotadas de condições 
adequadas para o alojamento de equipamentos e dispositivos. 

  

NÃO CUMPRE 

            

D. Elementos 

D1. Calhas 

Devem estar instaladas à vista. NÃO SE APLICA 

Em locais não acessíveis ao público, devem estar dispostos a uma 
altura superior a 2,5m. 

  

NÃO SE APLICA 

Como acessórios podemos ter: tampas finais (topos), ângulos 
(plano, exterior e interior), elementos de derivação (Ts) e 
cantoneiras para correcção de curvaturas nas esquinas. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D2. Caminhos de Cabos 

Estrutura metálica ou plástica com secção em "U". NÃO SE APLICA 

Devem ser instalados a uma altura superior a 2,5m. NÃO SE APLICA 

Podemos encontrá-los em tectos falsos, ou em zonas como galerias, 
caleiras. 

  

NÃO SE APLICA 
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ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D3. Caixas (rede colectiva de tubagens e rede individual de tubagens) 

Temos 3 tipos de caixas: Caixas de entrada, caixas de passagem 
(dentro da mesma rede de tubagem) e caixas de aparelhagem 
(terminação na rede individual de tubagem). 

  

  

NÃO CUMPRE 

Caso as caixas de aparelhagem estejam fechadas devem estar 
fechadas com tampas específicas. 

  

NÃO CUMPRE 

No caso das caixas da rede individual serem instaladas em paredes 
de gesso cartonado, ou em partes ocas amovíveis, devem possuir 
características adequadas para o tipo de construção e dispor de uma 
cor diferente. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

As caixas de aparelhagem e de passagem devem possuir tampas. NÃO CUMPRE 

            

D4. Dispositivos de Fecho 

A fechadura tipo RITA pode aplicar-se em ATE, CEMU, bastidores ou 
caixas de rede colectiva. 

  

NÃO CUMPRE 

Fechadura do tipo triangular, de aparafusamento e de fecho de 
pressão aplicam-se a ATI, bastidores ou caixas da rede individual. 

  

NÃO CUMPRE 

            

D5. Armários 

D5.1. ATE (Armário de Telecomunicações Exterior) 

Alberga os Repartidores Gerais das 3 tecnologias (PC, CC e FO). NÃO CUMPRE 

Edifícios multifamiliares com dois ou mais fogos devem dispor de um 
ATE. 

  

NÃO CUMPRE 

Em alternativa, podemos dividir o ATE em ETI (Repartidores Gerais 
RG-PC, RG-CC de CATV e RG-FO) e em ETS (Repartidores Gerais RG-
CC e MATV). 

  

  

NÃO CUMPRE 

ATE (Armário único) para edifícios com menos de 40 fogos 
(dimensões mínimas de 800 x 900 x 200mm) e para edifícios com 
mais de 40 fogos com dimensões superiores às mínimas. 

  

  

NÃO CUMPRE 

ATE (Armário bastidor)       NÃO CUMPRE 

ATE (Armário compartimentado/multi-armário)     NÃO CUMPRE 

Para fins de facilitar a tele-contagem podemos, mesmo não sendo 
obrigatório, estabelecer a interligação do ATE com os armários onde 
estão instalados os contadores da água, gás e electricidade. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Estes armários devem dispor de um dispositivo de fecho topo RITA. NÃO CUMPRE 

Devem ser dotados de um sistema de ventilação forçada. NÃO CUMPRE 
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ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D5.2. ATI (Armário de Telecomunicações Individual) 

Pode ser constituído por um ou duas caixas contendo dipositivos 
activos e passivos. 

  

NÃO CUMPRE 

Para os ATI são recomendados armários bastidor. NÃO CUMPRE 

Em salas de vigilância é requerida a instalação de um ATI com 
interligação ao ATE, a uma altura superior a 1,5m. 

  

NÃO SE APLICA 

O ATI referente à sala de vigilância deve dispor das 3 tecnologias 
(PC, CC e FO). 

  

NÃO CUMPRE 

            

E. Fronteiras do ITED           

Devemos encontrar junto às entradas dos edifícios uma Caixa de 
Visita Multi-operador (CVM) 

  

CUMPRE 

            

F. Rede Colectiva e Individual de Tubagens 

F1. Rede Colectiva de Tubagens 

Deve-se prever uma caixa de colunas por cada piso ou secção 
(distribuição principal na horizontal), sempre que existam colunas e 
entradas de fogos no piso. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Caso se recorra a uma caminho de cabos, em galerias ou áreas de 
passagem ou permanência de pessoas, a sua instalação deve ser 
realizada a uma altura superior a 2,5m. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Todas as caixas da rede colectiva devem ser instaladas em zonas 
comuns do edifício. 

  

  

Devem ter acesso directo, recomendando-se que o seu topo esteja a 
uma altura de 2,5m, para pés-direitos superiores a 3m e a 0,50m do 
tecto para pés-direitos inferiores a 3m. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Caso seja possível podemos prever a ligação do ATE aos contadores 
de água, gás e electricidade, para ligação a electroválvulas ou 
outros dispositivos de domótica e segurança. 

  

  

NÃO CUMPRE 

As caixas colectivas devem ser dotadas de identificação. NÃO CUMPRE 

            

F2. Rede Individual de Tubagem 

Em cada fogo ou unidade de distribuição autónoma deve ser 
instalado de um ATI, ou um bastidor com funções de ATI. 

  

NÃO CUMPRE 

O ATI deve estar instalado num local que melhor sirva os interesses 
dos utilizadores, funcionamento acessível, próximo do quadro de 
energia. 

  

NÃO CUMPRE 

  

 



418 

 

ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve prever-se se possível ligação do ATI aos contadores da 
água, gás e electricidade para efeito de tele-contagem. 

  

NÃO CUMPRE 

As caixas de aparelhagem devem ser instaladas a uma altura 
mínima de 30cm acima do pavimento. 

  

NÃO CUMPRE 

A instalação de calhas, se for o caso disso, deverá cumprir ou 
não os 30cm. 

  

NÃO SE APLICA 

            

G. Fixação das Antenas. Sistemas de MATV 

As antenas devem ser instaladas de preferência nas coberturas 
dos edifícios, sendo constituído pelas respectivas antenas e o 
sistema de fixação. 

  

  

NÃO CUMPRE 

As antenas devem ser escalonadas ao longo de um mastro. NÃO CUMPRE 

Devem ser elevadas acima da cobertura a uma altura mínima de 
1m e máxima de 3m. 

NÃO CUMPRE 

NÃO CUMPRE 

Poderá ir para além dos 3m de altura, desde que seja composta 
por lanços de torres, terminando num mastro de 3m. 

  

NÃO SE APLICA 

Este deve ser fixado na cobertura e estar orientado 180º para 
Sul. 

NÃO CUMPRE 

            

H. Marcação dos Elementos 

H1. Caixas 

Devem obrigatoriamente de dispor de identificação de forma 
indelével com a palavra "Telecomunicações" no caso de 
pertencer à rede colectiva, ou com a letra "T" para a rede 
individual. 

  

  

NÃO CUMPRE 

            

H2. Salas Técnicas 

Dispor de um diagrama com a identificação dos pontos de 
distribuição (PD), das caixas, colunas e saídas de distribuição. 
Devem ser utilizadas etiquetas plásticas, ou fita de impressão 
para esse fim. 

  

  

  

NÃO CUMPRE 

            

I. Interior da Habitação 

As salas, quartos e cozinhas devem ser dotadas com 2 tomadas 
RJ45 e 1 tomada TV. 

  

NÃO CUMPRE 

A tomada ZAP é obrigatória em edifícios residenciais. NÃO CUMPRE 

Nas kitchenettes integradas na sala, casas de banho, halls, 
arrecadações, parqueamentos, ou similares não é obrigatório a 
instalação de tomadas de telecomunicações. 

  

NÃO SE APLICA 
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Redes de Telecomunicações – Décadas de 70 

ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

A. Identificação 

Morada: Praça Dr. Duarte Simões, Bloco D, 6200 - 084 

Localidade: Covilhã Freguesia: São Pedro 

Concelho: Covilhã Distrito: Castelo Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 70       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

N.º de fogos habitacionais: 10 fogos  

            

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Um edifício deve ser dotado de dois pontos de distribuição: ATE 
(Armário de Telecomunicações Exterior) e ATI (Armário de 
Telecomunicações Individual). 

  

  

NÃO CUMPRE 

O ATE e ATI devem alojar convenientemente todos os 
equipamentos e dispositivos que fazem parte da rede de cabos. 

  

NÃO CUMPRE 

Estes armários devem ser dotados de dispositivos de fecho, 
assegurando o seu acesso apenas a pessoas autorizadas. 

  

CUMPRE 

Em salas técnicas, caso existam, devem ser dotadas de condições 
adequadas para o alojamento de equipamentos e dispositivos. 

  

NÃO SE APLICA 

            

D. Elementos 

D1. Calhas 

Devem estar instaladas à vista. NÃO SE APLICA 

Em locais não acessíveis ao público, devem estar dispostos a uma 
altura superior a 2,5m. 

  

NÃO SE APLICA 

Como acessórios podemos ter: tampas finais (topos), ângulos 
(plano, exterior e interior), elementos de derivação (Ts) e 
cantoneiras para correcção de curvaturas nas esquinas. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

D2. Caminhos de Cabos 

Estrutura metálica ou plástica com secção em "U". NÃO SE APLICA 

Devem ser instalados a uma altura superior a 2,5m. NÃO SE APLICA 

Podemos encontrá-los em tectos falsos, ou em zonas como 
galerias, caleiras. 

  

NÃO SE APLICA 
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ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D3. Caixas (rede colectiva de tubagens e rede individual de tubagens) 

Temos 3 tipos de caixas: Caixas de entrada, caixas de passagem 
(dentro da mesma rede de tubagem) e caixas de aparelhagem 
(terminação na rede individual de tubagem). 

  

  

NÃO CUMPRE 

Caso as caixas de aparelhagem estejam fechadas devem estar 
fechadas com tampas específicas. 

  

NÃO CUMPRE 

No caso das caixas da rede individual serem instaladas em paredes 
de gesso carbonato, ou em partes ocas amovíveis, devem possuir 
características adequadas para o tipo de construção e dispor de uma 
cor diferente. 

  

  

  

NÃO CUMPRE 

As caixas de aparelhagem e de passagem devem possuir tampas. NÃO CUMPRE 

            

D4. Dispositivos de Fecho 

A fechadura tipo RITA pode aplicar-se em ATE, CEMU, bastidores ou 
caixas de rede colectiva. 

  

CUMPRE 

Fechadura do tipo triangular, de aparafusamento e de fecho de 
pressão aplicam-se a ATI, bastidores ou caixas da rede individual. 

  

NÃO CUMPRE 

            

D5. Armários 

D5.1. ATE (Armário de Telecomunicações Exterior) 

Alberga os Repartidores Gerais das 3 tecnologias (PC, CC e FO). NÃO CUMPRE 

Edifícios multifamiliares com dois ou mais fogos devem dispor de um 
ATE. 

  

NÃO CUMPRE 

Em alternativa, podemos dividir o ATE em ETI (Repartidores Gerais 
RG-PC, RG-CC de CATV e RG-FO) e em ETS (Repartidores Gerais RG-
CC e MATV). 

  

  

NÃO CUMPRE 

ATE (Armário único) para edifícios com menos de 40 fogos 
(dimensões mínimas de 800 x 900 x 200mm) e para edifícios com 
mais de 40 fogos com dimensões superiores às mínimas. 

  

  

NÃO CUMPRE 

ATE (Armário bastidor)         

ATE (Armário compartimentado/multi-armário)     NÃO CUMPRE 

Para fins de facilitar a tele-contagem podemos, mesmo não sendo 
obrigatório, estabelecer a interligação do ATE com os armários onde 
estão instalados os contadores da água, gás e electricidade. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Estes armários devem dispor de um dispositivo de fecho topo RITA. NÃO CUMPRE 

Devem ser dotados de um sistema de ventilação forçada. NÃO CUMPRE 
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ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D5.2. ATI (Armário de Telecomunicações Individual) 

Pode ser constituído por um ou duas caixas contendo dipositivos 
activos e passivos. 

  

NÃO CUMPRE 

Para os ATI são recomendados armários bastidor. NÃO CUMPRE 

Em salas de vigilância é requerida a instalação de um ATI com 
interligação ao ATE, a uma altura superior a 1,5m. 

  

NÃO CUMPRE 

O ATI referente à sala de vigilância deve dispor das 3 tecnologias 
(PC, CC e FO). 

  

NÃO CUMPRE 

            

E. Fronteiras do ITED           

Devemos encontrar junto às entradas dos edifícios uma Caixa de 
Visita Multi-operador (CVM) 

  

CUMPRE 

            

F. Rede Colectiva e Individual de Tubagens 

F1. Rede Colectiva de Tubagens 

Deve-se prever uma caixa de colunas por cada piso ou secção 
(distribuição principal na horizontal), sempre que existam colunas 
e entradas de fogos no piso. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Caso se recorra a uma caminho de cabos, em galerias ou áreas de 
passagem ou permanência de pessoas, a sua instalação deve ser 
realizada a uma altura superior a 2,5m. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Todas as caixas da rede colectiva devem ser instaladas em zonas 
comuns do edifício. 

  

  

Devem ter acesso directo, recomendando-se que o seu topo esteja 
a uma altura de 2,5m, para pés-direitos superiores a 3m e a 
0,50m do tecto para pés-direitos inferiores a 3m. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Caso seja possível podemos prever a ligação do ATE aos 
contadores de água, gás e electricidade, para ligação a 
electroválvulas ou outros dispositivos de domótica e segurança. 

  

  

NÃO CUMPRE 

As caixas colectivas devem ser dotadas de identificação. NÃO CUMPRE 

            

F2. Rede Individual de Tubagem 

Em cada fogo ou unidade de distribuição autónoma deve ser 
instalado de um ATI, ou um bastidor com funções de ATI. 

  

NÃO CUMPRE 

O ATI deve estar instalado num local que melhor sirva os 
interesses dos utilizadores, funcionamento acessível, próximo do 
quadro de energia. 

  

NÃO CUMPRE 
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ITED - INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(2.ª Edição do Manual ITED, ANACOM 2013) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve prever-se se possível ligação do ATI aos contadores da água, 
gás e electricidade para efeito de tele-contagem. 

  

NÃO CUMPRE 

As caixas de aparelhagem devem ser instaladas a uma altura 
mínima de 30cm acima do pavimento. 

  

NÃO CUMPRE 

A instalação de calhas, se for o caso disso, deverá cumprir ou não 
os 30cm. 

  

NÃO CUMPRE 

            

G. Fixação das Antenas. Sistemas de MATV 

As antenas devem ser instaladas de preferência nas coberturas dos 
edifícios, sendo constituído pelas respectivas antenas e o sistema 
de fixação. 

  

  

CUMPRE 

As antenas devem ser escalonadas ao longo de um mastro. CUMPRE 

Devem ser elevadas acima da cobertura a uma altura mínima de 
1m e máxima de 3m. 

  

CUMPRE 

Poderá ir para além dos 3m de altura, desde que seja composta por 
lanços de torres, terminando num mastro de 3m. 

  

NÃO SE APLICA 

Este deve ser fixado na cobertura e estar orientado 180º para Sul. CUMPRE 

            

H. Marcação dos Elementos 

H1. Caixas 

Devem obrigatoriamente de dispor de identificação de forma 
indelével com a palavra "Telecomunicações" no caso de pertencer à 
rede colectiva, ou com a letra "T" para a rede individual. 

  

  

NÃO CUMPRE 

            

H2. Salas Técnicas 

Dispor de um diagrama com a identificação dos pontos de 
distribuição (PD), das caixas, colunas e saídas de distribuição. 
Devem ser utilizadas etiquetas plásticas, ou fita de impressão para 
esse fim. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

            

I. Interior da Habitação 

As salas, quartos e cozinhas devem ser dotadas com 2 tomadas 
RJ45 e 1 tomada TV. 

  

NÃO CUMPRE 

A tomada ZAP é obrigatória em edifícios residenciais. NÃO CUMPRE 

Nas kitchenettes integradas na sala, casas de banho, halls, 
arrecadações, parqueamentos, ou similares não é obrigatório a 
instalação de tomadas de telecomunicações. 

  

NÃO CUMPRE 
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Elevadores Eléctricos – Década de 70 

RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

A. Identificação 

Morada: Praça Dr. Duarte Simões, Bloco D, 6200 - 084 

Localidade: Covilhã Freguesia: São Pedro 

Concelho: Covilhã Distrito: Castela Branco 

            

B. Caracterização 

Época de Construção: Década de 70       

Tipologia construtiva: Betão Armado       

Tipo de Edifício de Habitação: Edifício de Habitação Multifamiliar   

N.º de pisos do edifício: 

 

5 Pisos       

            

C. Aspectos Gerais Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Os patamares relativos a cada piso de um edifício devem garantir 
junto dos acessos uma boa iluminação possibilitando uma óptima 
visibilidade, no que respeita a fechos de portas, órgãos de 
comando, letreiros e os acessos às cabinas, até mesmo quando se 
verifica a falta de iluminação no interior da cabina 

  

  

  

CUMPRE 

Em elevadores onde a operação das portas de acesso é manual, é 
obrigatório em todos os pisos através de sinalização a presença da 
cabina no respectivo piso. 

  

  

CUMPRE 

Caso as portas de patamar disponham de um ou mais visores e, caso 
se garanta que a luz da cabina esteja sempre acesa ou acenda com 
o accionamento do botão de chamada do elevador, a sinalização da 
presença da cabina pode ser dispensada.  

  

  

  

CUMPRE 

            

D. Caixa dos Elevadores. 

Nas caixas de elevadores são permitidas aberturas de acesso, de 
visita ou de socorro, de ventilação e aberturas entre a caixa dos 
elevadores e a casa das máquinas, ou entre a caixa dos elevadores e 
as rodas de desvio. 

  

  

NÃO CUMPRE 

  

Em edifícios muito antigos onde se verifique a presença de 
elevadores, há que garantir uma vedação da caixa dos elevadores 
em toda a sua altura, tanto ao nível dos patamares como dos 
degraus das escadas, com 2,50m.  

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Esta vedação deve ser constituída por painéis de rede metálica, 
com uma malha de dimensão 75mm x 75 mm apresentando fios cujo 
diâmetro nunca é inferior a 3 cm. 

  

  

NÃO SE APLICA 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D1. Características das Caixas dos Elevadores 

D1.1. Aberturas de visita ou de socorro à caixa dos elevadores 

São obrigatórias, no caso de se verificar uma distância superior a 
10m entre soleiras consecutivas, de modo a assegurar a 
evacuação dos ocupantes. 

  

  

NÃO SE APLICA 

As portas relativas a estas aberturas devem ser dotadas de uma 
fechadura, e o seu acesso deve ser garantido pelo exterior da 
caixa dos elevadores. 

  

  

NÃO SE APLICA 

A chave em questão deve ser visível e estar exposta na casa das 
máquinas. 

  

NÃO SE APLICA 

            

D1.2. Ventilação das caixas dos elevadores 

A caixa dos elevadores deve ser dotada de orifícios que assegurem 
a sua ventilação estando dispostos na parte exterior à caixa dos 
elevadores. 

  

  

NÃO CUMPRE 

            

D1.3. Paredes da caixa dos elevadores que comtemplam os acessos 

As faces relativas às paredes da caixa dos elevadores como as 
faces das respectivas paredes interiores das portas de acesso, 
devem ser dotadas de paredes com superfícies lisas em toda a 
largura dos acessos. 

  

  

CUMPRE 

No caso de elevadores cuja cabina não possui porta, as paredes 
respectivas a essa mesma caixa deve dispor de superfícies 
contínuas, lisas, cujos materiais que as constituem devem 
apresentar uma dureza e durabilidade adequada. 

  

  

  

CUMPRE 

Não devem apresentar qualquer tipo de saliências ou 
reentrâncias, excepto se estas forem inferiores a 5mm e no caso 
de serem em rampa, devem de dispor de um ângulo nunca 
inferior a 75º. 

  

  

CUMPRE 

            

D1.4. Elevadores com caixa comum (caso existam) 

Devem ser dotadas de divisórias, dispostas no fundo da caixa dos 
elevadores, com uma altura de 2,50m, sendo estas divisórias 
constituídas por uma rede metálica, sempre que coabitem 
cabinas e os seus respectivos contrapesos. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Caso a distância entre os contrapesos e a cabina seja inferior a 
0,30m, a rede deve acompanhar toda a altura da caixa dos 
elevadores. 

  

NÃO SE APLICA 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

D1.4. Poço da caixa dos elevadores 

Este deve assegurar o seu acesso ao patamar mais próximo ou 
através de uma abertura de visita. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

É obrigatório dispor de um dispositivo no caso da distância entre o 
patamar mais próximo e o fundo do poço ser superior a 1,30m. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

Deve dispor de um dispositivo que imobilize o elevador. NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

A possível entrada de água e acumulação de água no fundo do poço 
deve estar prevista. 

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

E. Casa das Máquinas 

E1. Aspectos Gerais da Casa das Máquinas 

Deve ser vedada e estar localizada sobre a caixa dos elevadores. CUMPRE 

Deve ser garantido ao acesso à casa das máquinas de um modo 
seguro e com facilidade. 

  

CUMPRE 

O seu acesso deve ser feito por intermédio das escadas que fazem 
parte do próprio edifício, e também, através de uma escada, 
podendo esta ser fixa ou móvel em torno de uma charneira fixa, 
dispondo de um corrimão com uma altura de 0,70m. 

  

  

  

CUMPRE 

O tipo de pavimento a aplicar na casa das máquinas deve ter em 
consideração a possível ocorrência de escorregamentos. 

  

CUMPRE 

            

E2. Características da Casa das Máquinas 

E2.1. Dimensões mínimas 

Altura livre de circulação não deve ser 
inferior a 1,80m. 

      

apróx. 2 m   CUMPRE 

Espaço livre em torno dos equipamentos 
deve ser superior a 0,75m. 

      

> 0,75 m   CUMPRE 

Deve ser garantido um espaço livre com 
pelo menos 0,30m, que permitam a 
manobra dos dispositivos de 
movimentação manual da cabina. 

      

      

      

> 0,30 m   CUMPRE 

            

E2.2. Portas e Alçapões 

Portas de acesso deve possuir dimensões 
mínimas de 0,70m de largura e 1,80m de 
altura. 

      

      

(0,70 x 1,90 m)   CUMPRE 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Alçapões de acesso devem possuir as dimensões 
mínimas de 0,70m x 0,80m. 

      

__________   NÃO SE APLICA 

As portas não devem abrir para o interior da casa das máquinas e os 
alçapões quando fechados devem assegurar o peso de uma pessoa. 

  

CUMPRE 

Devem dispor de uma fechadura, devendo ser aberta pelo interior. CUMPRE 

            

E2.3. Ventilação da casa das máquinas 

A casa das máquinas deve ser assegurar uma adequada ventilação. CUMPRE 

Canalizações eléctricas, motores e aparelhagem devem estar fora 
do alcance de captação de poeiras, vapores nocivos, humidade e 
temperaturas excessivas. 

  

  

CUMPRE 

            

E2.4. Iluminação da Casa das Máquinas 

Deve garantir uma iluminação eléctrica adequada, dispondo de um 
interruptor no interior do espaço. 

  

CUMPRE 

No interior devem existir uma ou mais tomadas. CUMPRE 

Os órgãos que constituem os mecanismos do elevador devem de 
estar livres de exposição solar, quando esta é de prever. 

  

CUMPRE 

            

F. Portas de Patamar 

F1. Aspectos Gerais das portas patamar 

Estão proibidas de abrir para o interior. CUMPRE 

Devem ser de secção cheia. CUMPRE 

Quando fechadas, não devem permitir a entrada de um dedo cujo 
diâmetro mínimo é de 10mm. 

  

CUMPRE 

A instalação das portas deve garantir que estas não causem o 
mínimo risco de entalamento de qualquer tipo de peças de 
vestuário. 

  

NÃO CUMPRE 

(Com o tipo de portas existente pode existir risco de entalamento)   

F2. Características das Portas de Patamar 

F2.1. Constituição e resistência mecânica 

As portas e os seus ferrolhos devem garantir uma resistência 
mecânica e rigidez suficiente, mantendo-se indeformáveis. 

  

CUMPRE 

As portas devem ser constituídas por uma estrutura metálica e 
serem montadas num quadro metálico. 

  

CUMPRE 

O vidro deve ser armado ou em material plástico. CUMPRE 

A dimensão do vidro não deve ser superior a 15cm. 
< 15 cm   CUMPRE 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

F2.2. Altura mínima das Portas Patamar 

Não deve ser inferior a 1,95m. 2 m   CUMPRE 

            

F2.3. Largura dos Acessos à Cabina 

Não deve ser superior a 10cm. 16 cm   NÃO CUMPRE 

            

F2.4. Soleiras das Portas Patamar 

Devem ser encastradas no pavimento dos patamares e nas paredes. CUMPRE 

            

F2.5. Movimento automático das Portas Patamar 

Deve ser instalado um dispositivo de protecção que cause a paragem 
da cabina e permita simultaneamente a abertura da porta, caso seja 
detectado um obstáculo, excepto se a porta da cabina e de patamar 
estiverem copuladas. 

  

  

  

NÃO CUMPRE 

(Existe um pedal de paragem, mas não permite a abertura)   

F2.6. Portas com sistema de guilhotina 

A cabina deve dispor de um dispositivo de sinalização sonora que dê 
sinal antes do fecho das portas. 

  

NÃO SE APLICA 

            

F2.7. Encravamento das Portas de Patamar 

Devem de dispor de dispositivos de encravamento silenciosos e 
seguros. 

  

NÃO CUMPRE 

Todas as portas patamar deverão estar encravadas, excepto a porta 
que corresponda ao piso onde a cabina está estacionada. 

  

CUMPRE 

Quando se dá início ao movimento da cabina todas as portas patamar 
deverão estar encravadas. 

  

CUMPRE 

O desencravamento das portas só acontecerá quando a soleira da 
cabina estiver ao mesmo nível que a soleira da porta patamar. 

  

CUMPRE 

Os ferrolhos devem ser instalados de maneira a que a gravidade não 
provoque o desencravamento das portas patamar. 

  

CUMPRE 

O desencravamento das portas patamar só deverá ser realizado por 
intermédio de uma chave localizada no interior da casa das 
máquinas. 

  

  

CUMPRE 

            

G. Condutores e dispositivos eléctricos 

Deve-se garantir o seu isolamento pelo lado da entrada e saída. CUMPRE 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

H. Cabina e Contrapesos. 

H1. Aspectos Gerais 

A altura interior da cabina não deve se inferior 
a 2m e a altura livre dos acessos à cabina 
deverá ser pelo menos igual à do acesso de 
menor altura. 

      

> 2 m   CUMPRE 

      

2 m   CUMPRE 

            

H2. Características da Cabina 

H2.1. Constituição da Cabina 

Deve ser fechada por pavimentos, paredes e cobertura. CUMPRE 

Possuir rodapé vertical em toda a sua largura das portas de patamar. CUMPRE 

            

H2.2. Cabina sem Porta (caso exista)  

A soleira da cabina deverá dispor de um dispositivo de paragem 
imediata no caso de se verificar o entalamento de um objecto 
qualquer. 

  

  

CUMPRE 

Deve ser proibido qualquer tipo de contacto com as paredes da caixa 
dos elevadores. 

  

CUMPRE 

            

H2.3. Cabina com Porta (caso exista) 

Devem ser de secção cheia e possuir as dimensões as dimensões 
recomendadas dos acessos, quando esta está na posição de fechada. 

  

  

NÃO SE APLICA 

Deve ser instalada de maneira que não instale ninguém. NÃO SE APLICA 

Devem ser automáticas.  NÃO SE APLICA 

O dispositivo de protecção, no caso da porta patamar não ser 
automática e o fecho da cabina se der no fim da porta patamar estar 
fechada. 

  

  

NÃO SE APLICA 

            

H2.4. Abertura das Portas da Cabina 

Recomenda-se que a abertura manual da porta pelo exterior. NÃO SE APLICA 

(Poderá aplicar neste caso se aporta em questão for a de patamar).   

H2.5. Alçapões e Portas de Socorro ou de Visita da Cabina 

Devem possuir uma fechadura que não permita a sua abertura pelo 
interior sem chave, sendo a sua abertura praticável pelo exterior. 

  

NÃO CUMPRE 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Deve dispor de dispositivos que mantenham a cabina imóvel, sem 
que estes estejam fechados devidamente. 

  

CUMPRE 

Estão proibidas de dar passagem para a zona de passagem do 
contrapeso.  

  

CUMPRE 

            

H2.6. Equipamento da Cobertura  

Deve estar instalado um resguardo para as rodas de suspensão, no 
caso de existir um dispositivo de comando da marcha da cabina, 
um interruptor de circuito normal de comando e uma tomada de 
corrente. 

  

  

  

NÃO FOI POSSIVEL VERIFICAR 

            

H2.7. Ventilação 

Deve ser garantida uma boa ventilação, mesmo em caso de avaria 
ou falta de energia venha a causar a permanência dos ocupantes 
por alguns momentos. 

  

  

NÃO CUMPRE 

Devem existir orifícios capazes de passar uma esfera de 10mm de 
diâmetro. 

  

NÃO CUMPRE 

            

H2.8. Iluminação Eléctrica 

Devem proporcionar uma boa iluminação eléctrica, permanente, 
podendo desligar-se automaticamente, por um período de 5 
segundos, enquanto a cabina estiver estacionada e todas as portas 
de patamar e da cabina fechadas. 

  

  

  

CUMPRE 

            

H2.9. Desníveis entre soleiras 

Os desníveis entre as soleiras da cabina e do 
patamar não devem exceder 5mm, quando a 
cabina estiver estacionada. 

      

      

< 5 mm   CUMPRE 

            

H2.10. Contrapeso 

Devem ser constituídos por blocos de ferro fundido ou outro tipo 
de material que seja adequado para o efeito. 

  

CUMPRE 

            

I. Dispositivos de Comando 

O interior da cabina deve ser dotado de um painel de comando do 
movimento eléctrico constituído por um conjunto de botões que 
possibilitem o seu movimento. 

  

CUMPRE 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Dispositivos de paragem dos elevadores de cabina sem porta 
devem estar dispostos no interior da cabina. Este dispositivo trata-
se de um botão ou interruptor de cor vermelha localizado acima 
dos restantes botões, possuindo a designação de STOP, devendo 
esta estar bem visível e que garanta a paragem do elevador. 

  

  

  

  

CUMPRE 

O retorno do movimento do elevador deve ser feito pelo interior 
da cabina. 

  

CUMPRE 

No interior da cabina também deve existir um dispositivo de 
alarme, através de um comando com a designação de Alarme, 
apresentando-se de forma bem visível ou, por intermédio de um 
sino, capaz de garantir um sinal sonoro característico e, que seja 
audível no átrio da entrada e na portaria, caso esta exista. 

  

  

  

  

CUMPRE 

Este deve ser eléctrico, sendo alimentado por um acumulador 
permanente e recarregável pela rede de energia, garantindo a 
emissão do alarme, caso falte a energia. 

  

  

NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR 

            

J. Avisos e Instruções 

Os avisos e instruções devem ser indeléveis, constituídos por um 
material durável e serem expostos bem à vista, dispondo de 
caracteres perfeitamente legíveis e de cor contrastante. 

  

  

CUMPRE 

            

J1. Casa das Máquinas 

Caso se verifique a existência de mais do que um elevador, cada 
um deve estar devidamente identificado com a respectiva 
referência, devendo estar dispostas nos acessos aos patamares de 
maior movimento e no exterior dos acessos à casa das máquinas e 
ao local das rodas de desvio. 

  

  

  

NÃO SE APLICA 

Os equipamentos existentes na casa das máquinas e no local das 
rodas de desvio devem dispor de identificação com a referência do 
respectivo elevador. 

  

  

NÃO SE APLICA 

No acesso à casa das máquinas e local de rodas de desvio deve 
estar afixado o seguinte aviso "ELEVADOR, CASA DAS MÁQUINAS - 
PERIGO ACESSO PROIBIDO A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO". 

  

  

CUMPRE 

Também devem possuir a identificação do nome, morada e número 
de telefone da entidade encarregada da manutenção e 
conservação. 

  

  

CUMPRE 
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RSEE - REGULAMENTO DE SEGURANÇA EM ELEVADORES ELÉCTRICOS 

Ficha de avaliação dos requisitos impostos aos edifícios novos e existentes 

(DL n.º 513/70, de 30 de Outubro e actualizado pelo DR n.º13/80, de 16 de Maio) 

            

          Cumpre/Não cumpre/Não se aplica 

Nas portas e locais de rodas de desvio deve existir um aviso com o 
seguinte "ELEVADOR, LOCAL DE RODAS DE DESVIO - PERIGO 
ACESSO PROIBIDO A PESSOAS ESTRANHAS AO SERVIÇO". 

  

  

NÃO SE APLICA 

Nas portas de visita ou de socorro existentes na face exterior da 
caixa dos elevadores deve garantir o seguinte aviso, "PERIGO - 
CAIXA DE ELEVADOR/ASCENSOR". 

  

  

NÃO SE APLICA 

No interior da casa das máquinas, junto á máquina de tracção, 
deverá estar disposto um conjunto de instruções relativas ao 
movimento manual da cabina. 

  

  

CUMPRE 

            

J2. Cabina do Elevador 

No interior da cabina deve estar afixado um aviso dispondo de 
informação relativa ao número máximo de pessoas e carga 
máxima, em quilogramas, que é permitida transportar. 

  

  

CUMPRE 

També deverá dispor de um aviso com a informação do nome, 
morada e número de telefone da entidade conservadora, bem 
como da data de validade da inspecção. 

  

  

CUMPRE 

Deve também constar em elevadores com cabina sem porta o 
aviso, proibindo a presença de pessoas ou carga junto dos acessos. 

  

CUMPRE 

No interior da cabina deve estar afixada um aviso com o seguinte 
"EVITAR A UTILIZAÇÃO DO ASCENSOR POR CRIANÇAS COM MENOS 
DE 10 ANOS DE IDADE QUANDO NÃO ACOMPANHADAS POR 
ADULTOS". 

  

  

CUMPRE 

            

J3. Patamares dos Pisos 

Em cada patamar deve estar presente, através de inscrições ou 
sinalizações bem visíveis possibilitando a informação aos utentes 
relativamente ao piso onde está estacionada a cabina. 

  

  

CUMPRE 

            

K. Peso (Kg) vs número de pessoas 

300 Kg - 4 Pessoas     X   CUMPRE 

450 Kg - 6 Pessoas     __________   NÃO SE APLICA 

600 Kg - 8 Pessoas (assegura a 
acessibilidade de pessoas em 
cadeira de rodas não 
acompanhadas). 

      

      

__________   NÃO SE APLICA 
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ANEXO VI – FICHAS DO RRAE 
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Análise acústica do edifício da década de 50 

Parede da envolvente exterior – PE.01a 

 

  

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial       

da camada           

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,570 1482,0 1482,0

4 0,015 27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,615 1551,0

64,06

3,00

Variação: 61,06 / 67,06 Valor médio: 64,06

14,95

Envidraçado Área [m2]
Dn,w estimado        

[dB]

1 1,88 20,00

1,88

Porta Área [m2]
Dn,w estimado         

[dB]

0,00

Variação: 29,53 / 29,53 29,5

16,8

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(2)

, D2m,n,w, em [dB]

PORTAS:

Descrição

D2m,n,w (med.):

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR): EXTERIOR

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Descrição

Janela com caixilharia de madeira, giratória e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro global da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas) foi obtido através da expressão D2m,nw = 10*Log [Σsi / Σ (Si x 10 (̂-Ri/10))]

Notas:  

Área total de portas, em m2:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO GLOBAL A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

ENVIDRAÇADOS:

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

PE.01a

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (R/C DIREITO)

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO: PAREDE EXTERIOR QUE CONFINA AS ZONAS SECAS (COM 0,57 m)

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR): QUARTO

Reboco de argamassa de cimento para regularização da parede

Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada (pedra granítica)

Reboco de argamassa de cimento (hidráulico)

Espessura total, em metros:

1800,0

1800,0

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

PAREDE EXTERIOR EM ZONA CORRENTE (excluindo portas e envidraçados):

Descrição da camada

Estuque tradicional

Área total da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas), em m
2
: Área:

Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), pela lei da massa, Dn,w, em [dB]:

Área total de envidraçados, em m2:
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Parede da envolvente exterior – PE.01b 

 

  

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial       

da camada           

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,270 702,0 702,0

4 0,015 27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,315 771,0

57,81

3,00

Variação: 54,81 / 60,81 Valor médio: 57,81

0,97

Envidraçado Área [m2]
Dn,w estimado        

[dB]

1 1,88 20,00

1,88

Porta Área [m2]
Dn,w estimado         

[dB]

0,00

Variação: 21,81 / 21,81 21,8

2,8

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(2)

, D2m,n,w, em [dB]

PORTAS:

Descrição

D2m,n,w (med.):

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR): EXTERIOR

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Descrição

Janela com caixilharia de madeira, giratória e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro global da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas) foi obtido através da expressão D2m,nw = 10*Log [Σsi / Σ (Si x 10 (̂-Ri/10))]

Notas:  

Área total de portas, em m2:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO GLOBAL A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

ENVIDRAÇADOS:

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

PE.01b

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (R/C DIREITO)

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO: PAREDE EXTERIOR QUE CONFINA AS ZONAS SECAS (COM 0,27 m)

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR): QUARTO

Reboco de argamassa de cimento para regularização da parede

Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada (pedra granítica)

Reboco de argamassa de cimento (hidráulico)

Espessura total, em metros:

1800,0

1800,0

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

PAREDE EXTERIOR EM ZONA CORRENTE (excluindo portas e envidraçados):

Descrição da camada

Estuque tradicional

Área total da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas), em m
2
: Área:

Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), pela lei da massa, Dn,w, em [dB]:

Área total de envidraçados, em m2:
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Parede da envolvente exterior – PE.01c  

 

  

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial       

da camada           

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,170 442,0 442,0

4 0,015 27,0

5 0,010 25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,225 536,0

54,57

2,00

3,00

Variação: 53,57 / 59,57 Valor médio: 56,57

0,30

Envidraçado Área [m2]
Dn,w estimado        

[dB]

1 1,88 20,00

1,88

Porta Área [m2]
Dn,w estimado         

[dB]

0,00

Variação: 20,64 / 20,64 20,6

2,2

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(2)

, D2m,n,w, em [dB]

PORTAS:

Descrição

D2m,n,w (med.):

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR): EXTERIOR

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Descrição

Janela com caixilharia de madeira, giratória e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro global da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas) foi obtido através da expressão D2m,nw = 10*Log [Σsi / Σ (Si x 10 (̂-Ri/10))]

Notas:  

Área total de portas, em m2:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO GLOBAL A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

ENVIDRAÇADOS:

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

PE.01c

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (R/C DIREITO)

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO: PAREDE EXTERIOR QUE CONFINA AS ZONAS SECAS (COM 0,17 m)

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR): QUARTO

Reboco de argamassa de cimento para regularização da parede

Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada (pedra granítica)

Reboco de argamassa de cimento (hidráulico)

Cantaria em pedra granítica

Espessura total, em metros:

1800,0

1800,0

2500,0

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

PAREDE EXTERIOR EM ZONA CORRENTE (excluindo portas e envidraçados):

Descrição da camada

Estuque tradicional

Área total da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas), em m
2
: Área:

Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), pela lei da massa, Dn,w, em [dB]:

Área total de envidraçados, em m2:
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Parede da envolvente exterior – PE.02a  

  

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial       

da camada           

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,570 1482,0 1482,0

4 0,015 27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,615 1551,0

64,06

0,00

3,00

Variação: 61,06 / 67,06 Valor médio: 64,06

7,31

Envidraçado Área [m2]
Dn,w estimado        

[dB]

1 1,88 20,00

2 1,88 20,00

3,76

Porta Área [m2]
Dn,w estimado         

[dB]

0,00

Variação: 24,69 / 24,69 24,7

11,1

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(2)

, D2m,n,w, em [dB]

PORTAS:

Descrição

D2m,n,w (med.):

Janela com caixilharia de madeira, giratória e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR): EXTERIOR

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Descrição

Janela com caixilharia de madeira, giratória e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro global da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas) foi obtido através da expressão D2m,nw = 10*Log [Σsi / Σ (Si x 10 (̂-Ri/10))]

Notas:  

Área total de portas, em m2:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO GLOBAL A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

ENVIDRAÇADOS:

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

PE.02a

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (R/C DIREITO)

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO: PAREDE EXTERIOR QUE CONFINA AS ZONAS SECAS (COM 0,57 m)

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR): SALA DE ESTAR

Reboco de argamassa de cimento para regularização da parede

Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada (pedra granítica)

Reboco de argamassa de cimento (hidráulico)

Espessura total, em metros:

1800,0

1800,0

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

PAREDE EXTERIOR EM ZONA CORRENTE (excluindo portas e envidraçados):

Descrição da camada

Estuque tradicional

Área total da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas), em m
2
: Área:

Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), pela lei da massa, Dn,w, em [dB]:

Área total de envidraçados, em m2:
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Parede da envolvente exterior – PE.02b  

  

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial       

da camada           

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,270 702,0 702,0

4 0,015 27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,315 771,0

57,81

0,00

3,00

Variação: 54,81 / 60,81 Valor médio: 57,81

1,94

Envidraçado Área [m2]
Dn,w estimado        

[dB]

1 1,88 20,00

2 1,88 20,00

3,76

Porta Área [m2]
Dn,w estimado         

[dB]

0,00

Variação: 21,81 / 21,81 21,8

5,7

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(2)

, D2m,n,w, em [dB]

PORTAS:

Descrição

D2m,n,w (med.):

Janela com caixilharia de madeira, giratória e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR): EXTERIOR

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Descrição

Janela com caixilharia de madeira, giratória e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro global da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas) foi obtido através da expressão D2m,nw = 10*Log [Σsi / Σ (Si x 10 (̂-Ri/10))]

Notas:  

Área total de portas, em m2:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO GLOBAL A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

ENVIDRAÇADOS:

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

PE.02b

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (R/C DIREITO)

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO: PAREDE EXTERIOR QUE CONFINA AS ZONAS SECAS (COM 0,27 m)

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR): SALA DE ESTAR

Reboco de argamassa de cimento para regularização da parede

Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada (pedra granítica)

Reboco de argamassa de cimento (hidráulico)

Espessura total, em metros:

1800,0

1800,0

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

PAREDE EXTERIOR EM ZONA CORRENTE (excluindo portas e envidraçados):

Descrição da camada

Estuque tradicional

Área total da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas), em m
2
: Área:

Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), pela lei da massa, Dn,w, em [dB]:

Área total de envidraçados, em m2:
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Parede da envolvente exterior – PE.02c 

 

  

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial       

da camada           

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,170 442,0 442,0

4 0,015 27,0

5 0,100 250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,315 761,0

57,70

0,00

3,00

Variação: 54,70 / 60,70 Valor médio: 57,70

0,60

Envidraçado Área [m2]
Dn,w estimado        

[dB]

1 1,88 20,00

2 1,88 20,00

3,76

Porta Área [m2]
Dn,w estimado         

[dB]

0,00

Variação: 20,64 / 20,64 20,6

4,4

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(2)

, D2m,n,w, em [dB]

PORTAS:

Descrição

D2m,n,w (med.):

Janela com caixilharia de madeira, giratória e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR): EXTERIOR

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Descrição

Janela com caixilharia de madeira, giratória e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro global da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas) foi obtido através da expressão D2m,nw = 10*Log [Σsi / Σ (Si x 10 (̂-Ri/10))]

Notas:  

Área total de portas, em m2:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO GLOBAL A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

ENVIDRAÇADOS:

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

PE.02c

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (R/C DIREITO)

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO: PAREDE EXTERIOR QUE CONFINA AS ZONAS SECAS (COM 0,17 m)

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR): SALA DE ESTAR

Reboco de argamassa de cimento para regularização da parede

Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada (pedra granítica)

Reboco de argamassa de cimento (hidráulico)

Cantaria em pedra granítica

Espessura total, em metros:

1800,0

1800,0

2500,0

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

PAREDE EXTERIOR EM ZONA CORRENTE (excluindo portas e envidraçados):

Descrição da camada

Estuque tradicional

Área total da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas), em m
2
: Área:

Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), pela lei da massa, Dn,w, em [dB]:

Área total de envidraçados, em m2:
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Parede da envolvente interior – PI.01 

 

Pavimento intermédio – PV.01 

 

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial    

da camada        

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,250 230,0 230,0

4 0,015 27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,295 299,0

49,35

0,00

3,00

Variação: 46,35 / 52,35 49,3

9,3Área:

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

Notas:  

Dn,w (med.):

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

INDICE DE ISOLAMENTO SONORO A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

Descrição da camada

Estuque tradicional

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

ELEMENTO :

PI.01

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO

Reboco de argamassa de cimento

Parede simples de alvenaria de blocos de betão de escórias vulcânicas

Reboco de argamassa de cimento

SALA DE ESTAR

ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM VERTICAL

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Espessura total, em metros: Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), recorrendo à lei da massa, Dn,w, em [dB]:

1800,0

1800,0

TIPO DE EDIFÍCIO:

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO:

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR):

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR):

MULTIFAMILIAR (FRACÇÃO DO R/C DIREITO)

PAREDE INTERIOR (QUE SEPARA A SALA DE UMA ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM VERTICAL)

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,268 60,0 60,0

2 0,015 15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,283 75,0

36,99

0,00

3,00

Variação: 33,99 / 39,99 36,99

Área: 18,90

100,00

0,00

Variação: 66,01 / 60,01 63,01

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

Descrição da camada

Pavimento em madeira com forro de tecto e espaço de ar não ventilado (revestido a soalho de madeira)

Estuque tradicional

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (FRACÇÃO DO R/C DIREITO)

PV.01
ELEMENTO DE SEPARAÇÃO:

COMPARTIMENTO EM 

ESTUDO:
SALA DE ESTAR

PAVIMENTO INTERIOR ENTRE PISOS DE DUAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS DISTINTAS

EDIFÍCIO ADJACENTE - PISO SUPERIOR (SALA)

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO:

Massa superficial total, em kg/m
2
:

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista tecto falso com material de enchimento absorvente, ΔR, em [dB]:

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea do pavimento foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro a sons de percussão foi obtido pelo método do Invariante.

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Espessura total, em metros:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO A SONS DE PERCUSSÃO:

Notas:  

Estimativa do Invariante para a laje de pavimento, excluindo acabamento de piso, Inv, em [dB/oit]:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea do pavimento
(1)

, Dn,w , em [dB]: Dn,w (med.):

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de percussão para o pavimento
(2)

, L'n,w , em [dB/oit]:

Estimativa do acréscimo de isolamento resultante da contribuição do acabamento de piso (material resiliente ou lajeta flutuante), ΔLn, em [dB]:

L'n,w (med.):

Área total da parede em zona corrente do pavimento, em m
2
:

Estimativa do índice de isolamento sonoro médio a sons aéreos considerando apenas a massa da laje e recorrendo à lei da massa, Dn,w , em [dB]:
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Análise acústica do edifício da década de 60 

Parede da envolvente exterior – PE.01 

 

  

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial       

da camada           

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,110 100,0 100,0

4 0,030 0,0

5 0,110 100,0 100,0

6 0,015 27,0

0,0

0,0

0,0

0,295 269,0

48,40

0,50

3,00

Variação: 45,90 / 51,90 Valor médio: 48,90

12,59

Envidraçado Área [m2]
Dn,w estimado        

[dB]

1 3,15 20,00

3,15

Porta Área [m2]
Dn,w estimado         

[dB]

0,00

Variação: 26,94 / 26,97 27,0

15,7

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(2)

, D2m,n,w, em [dB]

PORTAS:

Descrição

D2m,n,w (med.):

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR): EXTERIOR

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Descrição

Envidraçado com caixilharia de madeira, vidro simples incolor, sem vedação de frincha de contorno

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro global da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas) foi obtido através da expressão D2m,nw = 10*Log [Σsi / Σ (Si x 10 (̂-Ri/10))]

Notas:  

Área total de portas, em m2:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO GLOBAL A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

ENVIDRAÇADOS:

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

PE.01

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (R/C ESQUERDO)

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO: PAREDE EXTERIOR 

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR): QUARTO

1800,0

Reboco de argamassa de cimento 

Tijolo furado 11

Espaço de ar (não ventilado)

Tijolo furado 11

Reboco de argamassa de cimento

Espessura total, em metros:

1800,0

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

PAREDE EXTERIOR EM ZONA CORRENTE (excluindo portas e envidraçados):

Descrição da camada

Estuque tradicional

Área total da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas), em m
2
: Área:

Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), pela lei da massa, Dn,w, em [dB]:

Área total de envidraçados, em m2:
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Parede da envolvente exterior – PE.02 

 

 

 

  

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial       

da camada           

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,110 100,0 100,0

4 0,030 0,0

5 0,110 100,0 100,0

6 0,015 27,0

0,0

0,0

0,0

0,295 269,0

48,40

0,50

3,00

Variação: 45,90 / 51,90 Valor médio: 48,90

4,56

Envidraçado Área [m2]
Dn,w estimado        

[dB]

1 1,76 20,00

2 1,18 20,00

2,94

Porta Área [m2]
Dn,w estimado         

[dB]

0,00

Variação: 24,05 / 24,06 24,1

7,5Área total da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas), em m
2
: Área:

Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), pela lei da massa, Dn,w, em [dB]:

Área total de envidraçados, em m2:

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

PAREDE EXTERIOR EM ZONA CORRENTE (excluindo portas e envidraçados):

Descrição da camada

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento

Espessura total, em metros:

1800,0

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR): SALA DE ESTAR

1800,0

Reboco de argamassa de cimento 

Tijolo furado 11

Espaço de ar (não ventilado)

Tijolo furado 11

ENVIDRAÇADOS:

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

PE.02

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (R/C DIREITO)

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO: PAREDE EXTERIOR 

Janela com caixilharia de madeira, giratória e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro global da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas) foi obtido através da expressão D2m,nw = 10*Log [Σsi / Σ (Si x 10 (̂-Ri/10))]

Notas:  

Área total de portas, em m2:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO GLOBAL A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

Janela com caixilharia de madeira, giratória e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR): EXTERIOR

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Descrição

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(2)

, D2m,n,w, em [dB]

PORTAS:

Descrição

D2m,n,w (med.):
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Parede da envolvente interior – PI.01 

 

Pavimento intermédio – PV.01 

 

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial    

da camada        

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,110 100,0 100,0

4 0,040 0,0

5 0,110 100,0 100,0

6 0,015 27,0

0,0

0,0

0,0

0,305 269,0

48,40

0,50

3,00

Variação: 45,90 / 51,90 48,9

9,3

Tijolo furado 11

1800,0

Área:

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

Notas:  

Dn,w (med.):

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

INDICE DE ISOLAMENTO SONORO A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

Reboco de argamassa de cimento

Descrição da camada

Estuque tradicional

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

ELEMENTO :

PI.01

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 11

Espaço de ar (nãqo ventilado)

SALA DE ESTAR

ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM HORIZONTAL

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Espessura total, em metros: Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), recorrendo à lei da massa, Dn,w, em [dB]:

1800,0

TIPO DE EDIFÍCIO:

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO:

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR):

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR):

MULTIFAMILIAR (FRACÇÃO DO R/C ESQUERDO )

PAREDE INTERIOR (QUE SEPARA A SALA DE UMA ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM HORIZONTAL)

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,030 20,0 20,0

2 0,015 27,0

3 0,170 391,0

4 0,015 27,0

5 0,015 15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,245 480,0

53,58

0,00

3,00

Variação: 50,58 / 56,58 53,58

Área: 12,51

115,00

18,00

Variação: 46,42 / 40,42 43,42Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de percussão para o pavimento
(2)

, L'n,w , em [dB/oit]:

Estimativa do acréscimo de isolamento resultante da contribuição do acabamento de piso (material resiliente ou lajeta flutuante), ΔLn, em [dB]:

L'n,w (med.):

Área total da parede em zona corrente do pavimento, em m
2
:

Estimativa do índice de isolamento sonoro médio a sons aéreos considerando apenas a massa da laje e recorrendo à lei da massa, Dn,w , em [dB]:

Estimativa do Invariante para a laje de pavimento, excluindo acabamento de piso, Inv, em [dB/oit]:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea do pavimento
(1)

, Dn,w , em [dB]: Dn,w (med.):

Massa superficial total, em kg/m
2
:

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista tecto falso com material de enchimento absorvente, ΔR, em [dB]:

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea do pavimento foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro a sons de percussão foi obtido pelo método do Invariante.

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Espessura total, em metros:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO A SONS DE PERCUSSÃO:

Notas:  

EDIFÍCIO ADJACENTE - PISO SUPERIOR (SALA)

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO:

Reboco de argamassa de cimento

Estuque tradicional

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (FRACÇÃO DO R/C ESQUERDO)

PV.01
ELEMENTO DE SEPARAÇÃO:

COMPARTIMENTO EM 

ESTUDO:
SALA

PAVIMENTO INTERIOR ENTRE PISOS DE DUAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS DISTINTAS

Descrição da camada

Acabamento de piso em Parquet/tacos de madeira assentes por colagem

Argamassa de cimento para regularização do piso

Laje maciça em betão armado (com armadura inferior a 1%, em volume)

1800,000

1000,000

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1800,000

2300,0
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Análise acústica do edifício da década de 70 

Parede da envolvente exterior – PE.01 

 

  

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial       

da camada           

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,070 63,6 63,6

4 0,040 0,0

5 0,110 100,0 100,0

6 0,015 27,0

0,0

0,0

0,0

0,265 232,6

47,11

0,50

3,00

Variação: 44,61 / 50,61 Valor médio: 47,61

11,45

Envidraçado Área [m2]
Dn,w estimado        

[dB]

1 0,44 20,00

2 1,76 20,00

2,20

Porta Área [m2]
Dn,w estimado         

[dB]

0,00

Variação: 27,85 / 27,91 27,9

13,7Área total da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas), em m
2
: Área:

Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), pela lei da massa, Dn,w, em [dB]:

Área total de envidraçados, em m2:

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

PAREDE EXTERIOR EM ZONA CORRENTE (excluindo portas e envidraçados):

Descrição da camada

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento

Espessura total, em metros:

1800,0

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR): QUARTO

1800,0

Reboco de argamassa de cimento 

Tijolo furado 7

Espaço de ar (não ventilado)

Tijolo furado 11

ENVIDRAÇADOS:

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

PE.01

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (R/C ESQUERDO)

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO: PAREDE EXTERIOR 

Envidraçado com caixilharia de alumínio sem corte térmico, giratória, vidro simples incolor, sem vedação de frincha de contorno

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro global da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas) foi obtido através da expressão D2m,nw = 10*Log [Σsi / Σ (Si x 10 (̂-Ri/10))]

Notas:  

Área total de portas, em m2:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO GLOBAL A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

Envidraçado com caixilharia de alumínio sem corte térmico, giratória, vidro simples incolor, sem vedação de frincha de contorno

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR): EXTERIOR

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Descrição

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(2)

, D2m,n,w, em [dB]

PORTAS:

Descrição

D2m,n,w (med.):



458 

 

Parede da envolvente exterior – PE.02a 

 

  

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial       

da camada           

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,070 63,6 63,6

4 0,040 0,0

5 0,110 100,0 100,0

6 0,015 27,0

0,0

0,0

0,0

0,265 232,6

47,11

0,50

3,00

Variação: 44,61 / 50,61 Valor médio: 47,61

13,07

Envidraçado Área [m2]
Dn,w estimado        

[dB]

1 2,20 20,00

2 3,08 20,00

5,28

Porta Área [m2]
Dn,w estimado         

[dB]

0,00

Variação: 25,37 / 25,40 25,4

18,3Área total da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas), em m
2
: Área:

Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), pela lei da massa, Dn,w, em [dB]:

Área total de envidraçados, em m2:

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

PAREDE EXTERIOR EM ZONA CORRENTE (excluindo portas e envidraçados):

Descrição da camada

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento

Espessura total, em metros:

1800,0

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR): SALA DE ESTAR

1800,0

Reboco de argamassa de cimento 

Tijolo furado 7

Espaço de ar (não ventilado)

Tijolo furado 11

ENVIDRAÇADOS:

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

PE.02a

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (R/C DIREITO)

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO: PAREDE EXTERIOR 

Janela com caixilharia de madeira, de correr e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro global da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas) foi obtido através da expressão D2m,nw = 10*Log [Σsi / Σ (Si x 10 (̂-Ri/10))]

Notas:  

Área total de portas, em m2:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO GLOBAL A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

Janela com caixilharia de madeira, de correr e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR): EXTERIOR

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Descrição

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(2)

, D2m,n,w, em [dB]

PORTAS:

Descrição

D2m,n,w (med.):
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Parede da envolvente exterior – PE.02b 

 

  

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial       

da camada           

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,070 63,6 63,6

4 0,040 0,0

5 0,110 100,0 100,0

6 0,015 27,0

7 0,008 13,5

8 0,008 17,3

0,0

0,280 263,4

48,21

0,50

3,00

Variação: 45,71 / 51,71 Valor médio: 48,71

1,83

Envidraçado Área [m2]
Dn,w estimado        

[dB]

1 1,76 20,00

2 3,52 20,00

5,28

Porta Área [m2]
Dn,w estimado         

[dB]

0,00

Variação: 21,29 / 21,29 21,3

7,1

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(2)

, D2m,n,w, em [dB]

PORTAS:

Descrição

D2m,n,w (med.):

Janela com caixilharia de madeira, de correr e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR): EXTERIOR

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Descrição

Janela com caixilharia de madeira, de correr e com vidro simples, sem vedação de frincha no contorno

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro global da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas) foi obtido através da expressão D2m,nw = 10*Log [Σsi / Σ (Si x 10 (̂-Ri/10))]

Notas:  

1800,0

Área total de portas, em m2:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO GLOBAL A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

ENVIDRAÇADOS:

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

PE.02b

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (R/C DIREITO)

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO: PAREDE EXTERIOR 

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR): SALA DE ESTAR

1800,0

Reboco de argamassa de cimento 

Tijolo furado 7

Espaço de ar (não ventilado)

Tijolo furado 11

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento

Espessura total, em metros:

1800,0

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

PAREDE EXTERIOR EM ZONA CORRENTE (excluindo portas e envidraçados):

Descrição da camada

Estuque tradicional

Área total da parede (incluindo zona corrente, envidraçados e portas), em m
2
: Área:

2300,0

Massa superficial total, em kg/m 2 :

Cerâmico Pastilhado

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), pela lei da massa, Dn,w, em [dB]:

Área total de envidraçados, em m2:
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Parede da envolvente interior – PI.01a 

 

Parede da envolvente interior – PI.01b 

 

  

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial    

da camada        

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,070 63,6 63,6

4 0,040 0,0

5 0,110 100,0 100,0

6 0,015 27,0

7 0,008 13,5

8 0,008 17,3

0,0

0,280 263,4

48,21

0,50

3,00

Variação: 45,71 / 51,71 48,7

7,1

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

Espessura total, em metros:

1800,0

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

Notas:  

Dn,w (med.):

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Área:

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

INDICE DE ISOLAMENTO SONORO A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

Reboco de argamassa de cimento

Argamassa de assentamento

Descrição da camada

Estuque tradicional

2300,0

ELEMENTO :

PI.01a

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 7

Espaço de ar (nãqo ventilado)

QUARTO

ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM HORIZONTAL

Revestimento Cerâmico

Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), recorrendo à lei da massa, Dn,w, em [dB]:

1800,0

Tijolo furado 11

1800,0

TIPO DE EDIFÍCIO:

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO:

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR):

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR):

MULTIFAMILIAR (FRACÇÃO DO R/C DIREITO )

PAREDE INTERIOR (QUE SEPARA A SALA DE UMA ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM HORIZONTAL)

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial    

da camada        

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,015 15,0

2 0,015 27,0

3 0,070 63,6 63,6

4 0,040 0,0

5 0,110 100,0 100,0

6 0,015 27,0

7 0,015 15,0

0,0

0,0

0,280 247,6

47,66

0,50

3,00

Variação: 45,16 / 51,16 48,2

1,0

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista caixa-de-ar com material absorvente de enchimento, ΔR, em [dB]:

Espessura total, em metros:

1000,0

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea da parede exterior em zona corrente (excluindo portas e envidraçados) foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

Notas:  

Dn,w (med.):

Área total da parede em zona corrente (excluindo portas e envidraçados), em m
2
:

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Área:

Estimativa do índice de isolamento sonoro global a sons de condução aérea da parede
(1)

, Dn,w, em [dB]:

INDICE DE ISOLAMENTO SONORO A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1000,0

Reboco de argamassa de cimento

Estuque tradicional

Descrição da camada

Estuque tradicional

ELEMENTO :

PI.01b

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 7

Espaço de ar (nãqo ventilado)

QUARTO

ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM HORIZONTAL

Massa superficial total, em kg/m 2 :

Estimativa do isolamento sonoro médio (considerando a massa da parede sem caixa-de-ar e mat. absorvente), recorrendo à lei da massa, Dn,w, em [dB]:

1800,0

Tijolo furado 11

1800,0

TIPO DE EDIFÍCIO:

ELEMENTO DE SEPARAÇÃO:

COMPARTIMENTO EM ESTUDO (RECEPTOR):

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO (EMISSOR):

MULTIFAMILIAR (FRACÇÃO DO R/C DIREITO )

PAREDE INTERIOR (QUE SEPARA A SALA DE UMA ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM HORIZONTAL)
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Pavimento intermédio – PV.01 

 

 

 

 

 

 

  

Camada

Espessura da 

camada                 

d, [m]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

Massa superficial 

da camada     

[kg/m2]

1 0,030 20,0 20,0

2 0,015 27,0

3 0,170 391,0

4 0,015 27,0

5 0,015 15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,245 480,0

53,58

0,00

3,00

Variação: 50,58 / 56,58 53,58

Área: 29,31

115,00

18,00

Variação: 46,42 / 40,42 43,42

Massa volúmica 

aparente seca 

[kg/m3]

1800,000

2300,0

Descrição da camada

Acabamento de piso em Parquet/tacos de madeira assentes por colagem

Argamassa de cimento para regularização do piso

Laje maciça em betão armado (com armadura inferior a 1%, em volume)

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ISOLAMENTO SONORO
ELEMENTO :

TIPO DE EDIFÍCIO: MULTIFAMILIAR (FRACÇÃO DO R/C ESQUERDO)

PV.01
ELEMENTO DE SEPARAÇÃO:

COMPARTIMENTO EM 

ESTUDO:
SALA

PAVIMENTO INTERIOR ENTRE PISOS DE DUAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS DISTINTAS

EDIFÍCIO ADJACENTE - PISO SUPERIOR (SALA)

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO A SONS DE CONDUÇÃO AÉREA:

PROVENIÊNCIA DO RUÍDO:

Reboco de argamassa de cimento

Estuque tradicional

1800,000

1000,000

Massa superficial total, em kg/m
2
:

Estimativa do acréscimo de isolamento caso exista tecto falso com material de enchimento absorvente, ΔR, em [dB]:

(1) – O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea do pavimento foi obtido por estimativa a partir da lei da massa.

(2) - O índice de isolamento sonoro a sons de percussão foi obtido pelo método do Invariante.

Incerteza associada à estimativa do isolamento sonoro, em [dB]:

Espessura total, em metros:

ÍNDICE DE ISOLAMENTO SONORO A SONS DE PERCUSSÃO:

Notas:  

Estimativa do Invariante para a laje de pavimento, excluindo acabamento de piso, Inv, em [dB/oit]:

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea do pavimento
(1)

, Dn,w , em [dB]: Dn,w (med.):

Estimativa do índice de isolamento sonoro a sons de percussão para o pavimento
(2)

, L'n,w , em [dB/oit]:

Estimativa do acréscimo de isolamento resultante da contribuição do acabamento de piso (material resiliente ou lajeta flutuante), ΔLn, em [dB]:

L'n,w (med.):

Área total da parede em zona corrente do pavimento, em m
2
:

Estimativa do índice de isolamento sonoro médio a sons aéreos considerando apenas a massa da laje e recorrendo à lei da massa, Dn,w , em [dB]:
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ANEXO VII – FICHAS DO RCCTE 
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Análise térmica do edifício da década de 50 

 

X Madeira Açores

X

EXISTE PLANO MUNICIPAL DE PORMENOR DO LOCAL: Sim X Não

Habitação X Tipologia:   T 4 1

Serviços

X

Notas:            

(1) – Ap = Σ Api ;   

(2) -  Pd = Σ (Pdi x Api) / Σ Ap

X Electricidade 0,290

X Electricidade 0,290

Electricidade X 0,086

X

0,00 0,0ÁREA DE COLECTORES, em [m2]:

Zona muito exposta ao vento

Se é de Serviços indique o número de dias/ano de consumo de AQS:

Número de pisos da fracção autónoma:

Consumo de AQS (litros/dia):

LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL: Continente

Covilhã

CovilhãCONCELHO:

FRACÇÃO: R/C Direito

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA FRACÇÃO AUTÓNOMA

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE SE INTEGRA A FRACÇÃO AUTÓNOMA:

EDIFÍCIO: Fracção de um edifícios Multifamiliar

LOCALIDADE:

N.º FRACÇÕES: 7 Fracções de habitação

ALTITUDE DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO (em metros):

IDENTIFICAÇÃO, TIPOLOGIA E LOCALIZAÇÃO DA FRACÇÃO AUTÓNOMA EM ESTUDO:

561

POSIÇÃO (RUGOSIDADE):

Interior de uma zona urbana Periferia de zona urbana ou zona rural

Área útil Pé-direito (Api x Pdi)

FUNÇÃO:

ALTURA ACIMA DO SOLO:

Menor do que 10 m De 10 m a 18 m De 18 m a 28 m Superior a 28 m

ÁREA ÚTIL DE PAVIMENTO E PÉ-DIREITO MÉDIO

26,22

(Api) [m
2] (Pdi) [m]

9,49 2,76

Piso Compartimento da fracção autónoma

19,50

R/C Direito Instalação Sanitária 1 3,23 2,76

[m3]

R/C Direito Cozinha

24,06

R/C Direito Hall 7,50 2,76 20,72

R/C Direito Corredor 8,71 2,76

8,92

R/C Direito Instalação Sanitária 2 7,06 2,76

31,96

R/C Direito Quarto 1 12,76 2,76 35,25

R/C Direito Quarto 2 11,57 2,76

24,67

R/C Direito Quarto 3 10,48 2,76 28,95

R/C Direito Quarto 4 8,93 2,76

0,00

R/C Direito Sala 18,90 2,76 52,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EFICIÊNCIA NOMINAL DO EQUIPAMENTO UTILIZADO (ηv): 3,00

TIPO DE ENERGIA UTILIZADA:

EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO DO SISTEMA UTILIZADO (ηa) 0,80

TIPO DE ENERGIA UTILIZADA:

Combustível sólido, líquido ou gasoso

CONTRIBUIÇÃO ANUAL DOS  COLECTORES SOLARES PARA AQS (CALCULADA PELO PROGRAMA SOLTERM DO INETI): 

Esolar (valor total), em [kWh] =

Tubagem com isolante térmico (R ≥ 0,15 Tubagem sem isolante térmico REDES INTERNAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AQS:

COLECTORES SOLARES ASSOCIADOS À PREPARAÇÃO DE AQS:

EQUIPAMENTO: Não dispõe de qualquer sistema.

Fpui =

Pé-direito médio ponderado(2), Pd, em m: 2,76

Em virtude de o edifício não dispor de nenhum sistema de aquecimento em especifico para efeito de cálculo das necessidade nominais anuais de energia

global primária, Ntc, o RCCTE admite como sistema de climatização para aquecimento uma resistência eléctrica com uma eficiência nominal de 1.

EFICIÊNCIA NOMINAL DO EQUIPAMENTO UTILIZADO (ηi)::

SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO (AQUECIMENTO):

TIPO DE ENERGIA UTILIZADA:

EQUIPAMENTO:

Em virtude de o edifício não dispor de nenhum sistema de arrefecimento em especifico para efeitos de cálculo das necessidade nominais anuais de 

energia global primária, Ntc, o RCCTE admite como sistema de climatização para aquecimento uma resistência eléctrica com uma eficiência nominal de 

3.

=

0,00

Área útil de pavimento(1), Ap, em m2: 98,63 Σ (Api x Pdi): 272,47

SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO (ARREFECIMENTO):

EQUIPAMENTO:

Combustível sólido, líquido ou gasoso Fpui =

/

Ap, em m2: 98,63

1,00

Combustível sólido, líquido ou gasoso Fpui =

SISTEMAS DE PREPARAÇÃO DE ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS (AQS):

EQUIPAMENTO: Está prevista a instalação de um esquentador gás.
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X   

I2 X

V2 X

X

Orientação NE

Ir [kWh/m2] 320

FICHA DE DADOS CLIMÁTICOS

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL: Continente Madeira Açores

NORTE SUL

CONCELHO: Covilhã

LOCALIDADE: Covilhã

DISTÂNCIA À ORLA COSTEIRA (3) (EM QUILOMETROS):

ALTITUDE DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO (EM METROS): 561

---

Zona climática de Verão: V1 V3

ZONAMENTO CLIMÁTICO (2):

Zona climática de Inverno: I1 I3

Temperatura exterior de projecto de Verão, Te: 32,0 [ºC]

N.º de Graus-dias de aquecimento (base de 20ºC), GD: 2250 [ºC.dia]

Valor médio da temp. do ar exterior na estação convencional de Verão, θm: 19,0 [ºC]

200 450 470 420 470 450

Intensidade média da radiação solar durante a estação convencional de arrefecimento (Verão), Ir:

DADOS CLIMÁTICOS DE REFERÊNCIA (2):

Energia solar média incidente numa superf. vertical orientada a Sul, Gsul: 90 [kWh/(m2.mês)]

Amplitude térmica média diária do mês mais quente, ΔT: 13,00 [ºC]

Duração da estação de aquecimento, M: 7,30 [meses]

SW W NW Horiz.N E SE S

REGIÃO (PARA EDIFÍCIOS NO TERRITÓRIO 

(2) - Anexo III do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – Apenas para os concelhos de Alcácer do Sal, Alcobaça, Leiria, Pombal, e Santiago do Cacém.

320 790

Notas:  

(1) – Considera-se Região Sul, nos termos do Anexo III do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril), toda a área a Sul do rio Tejo e ainda

os concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira, Azambuja, Cartaxo e Santarém. A Região Norte

corresponde à restante área do continente não incluída na Região Sul.
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Si Msi x ri x Si

 [m2] [kg]

38,53 5779,5

9,59 1438,5

6,18 927,0

5,10 765,0

0,57 75,4

5,95 831,8

1,35 202,5

0,89 133,5

11,87 683,7

4,59 365,4

2,96 148,3

19,79 2968,5

78,85 5204,1

19,79 5937,0

78,85 4731,0

48,00 12672,0

12,16 3649,3

8,79 2189,3

5,08 1366,5

3,26 649,1

2,83 849,0

1,81 333,0

27,79 5947,1

0,0

0,0

0,0

0,0

57846,54

/

98,63

=

586,50

FORTE

Elemento de construção
Msi Correcção

FICHA DE INÉRCIA TÉRMICA

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

QUANTIFICAÇÃO DA INÉRCIA TÉRMICA INTERIOR (1), (It):

[kg/m2] (ri)

PRE1 - Parede exterior (Zonas Secas - esp. 61,5 cm) - alvenaria aparelhada 150,00 1,00

PRE2 - Parede exterior (Zonas Húmidas - esp. 61 cm) - alvenaria aparelhada 150,00 1,00

PRE3 - Parede exterior (Zonas Húmidas - esp. 60 cm) - alvenaria aparelhada 150,00 1,00

PRE4 - Parede exterior (Zonas Húmidas - esp. 31 cm) - alvenaria aparelhada 150,00 1,00

PRE5 - Parede exterior (Zonas Húmidas - esp. 30 cm) - alvenaria aparelhada 132,20 1,00

PRE6 - Parede exterior (Zonas Secas - esp. 31,5 cm) - alvenaria aparelhada 139,80 1,00

PRE7 - Parede exterior (Zonas Secas - esp. 31,5 cm) - revestida com cantaria 150,00 1,00

PRI3 - Parede interior (esp. 25 cm) - contacto com espaço n/ útil 50,10 1,00

PRI2 - Parede interior (esp. 26 cm) - contacto com espaço n/ útil 79,60

PVT1 - Pavimento em contacto com o terreno (laje maciça em betão armado) 150,00 1,00
PVT2 - Pavimento em contacto com o terreno ( revestimento de soalho 

tradicional)
66,00 1,00

LIE1 - Pavimentos intermédios (laje maciça em betão armado) 300,00 1,00

LIE2 - Pavimentos intermédios (soalho tradicional de madeira com forro do tecto) 60,00 1,00

PIE1 - Parede de compartimentação (blocos de 17 cm) (seco - seco) 264,00 1,00

PIE2 - Parede de compatimentação (blocos de 17 cm) (seco - húmido) - Revest. 300,00 1,00

PIE3 - Parede de compartimentação (blocos 17 cm) (seco - húmido) 249,00 1,00

PIE4 - Parede de compatimentação (blocos de 7 cm) (seco - húmido) - Revest. 269,00 1,00

PIE5 - Parede de compatimentação (blocos de 7 cm) (seco - húmido) 199,00 1,00

Massa superficial útil por metro quadrado de área útil de pavimento, It, em [kg/m2]:

Σ (Msi x ri x Si ) :

150 ≤ It ≤ 400 Inércia Média

Classe de Inércia térmica do edifício (fracção autónoma):

Notas:

(1) – Quantificação de (I t) de acordo com Alínea 2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril);

(2) - Segundo o valor encontrado para (I t), definem-se três classes de inércia (Fraca, Média ou Forte) de acordo com o Quadro VI.6 do RCCTE (Decreto-Lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril), conforme a seguir se indica:

It < 150 Inércia Fraca

QUALIFICAÇÃO DA CLASSE DE INÉRCIA TÉRMICA 
(2)

:

Área útil de pavimento, Ap, em [m2]:

1,00

PIE7 - Parede de compartimentação (blocos de 7 cm (húmido - húmido)

PIE8 - Parede de compartimentação (blocos de 12 cm) (seco - seco)

1,00

PRI1 - Parede interior (esp. 26,5 cm) - contacto com espaço n/ útil 57,60 1,00

It > 400 Inércia Forte

PRE8 - Parede exterior (Zonas Secas - esp. 61,5 cm) - revestida com cantaria 150,00

PIE6 - Parede de compartimentação (blocos de 7 cm (húmido - húmido) - 

Revest.
300,00

184,00

214,00

1,00

1,00

1,00
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Paredes exteriores Área U U x A

A [m2] [W/m2.ºC] [W/ºC]

Zonas correntes:

PRE1 - Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento  

- regularização (1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (57 cm) e reboco de argamassa de cimento hidráulico (1,5 cm).
39,42 2,33 91,65

PRE2 - Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada constituída (do interior para o exterior) azulejos cerâmicos (5 mm), argamassa de assentamento (5 mm), 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (57 cm)  e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
15,77 2,43 38,38

PRE3 - Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) azulejos cerâmicos (5 mm), argamassa de assentamento (5 

mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (27 cm)  e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
5,67 3,27 18,54

PRE4 - Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) Estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm) e Cantaria em pedra granítica (10 cm).
7,30 3,08 22,45

Zonas de ponte térmica plana:

A fracção em análise não dispõe de zonas de ponte termica plana. 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Portas exteriores:

Trata-se de um edifício multifamiliar, cuja porta de acesso da fracção autónoma é interior 0,00 0,00

0,00 0,00

Área total para o cálculo do factor de forma, em [m2]: 68,16 Σ = 171,03

Folha de cálculo FC IV.1a do RCCTE

Perdas associadas à envolvente exterior

Paredes e pavimentos em contacto com o solo Perímetro Ψ ψ x B

B [m] [W/m.ºC]  [W/ºC]

Pavimentos:

PVT1 - Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso em ladrilhos cerâmicos (7,5 mm), Argamassa de assentamento (1 cm), camada de betão para 

regularização (1,5 cm), laje maciça de betão armado (22 cm), camada de betão de regularização (4 cm) e camada drenante em enrocamento de granito britado.
14,86 2,50 37,15

PVT2 - Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso com soalho tradicional sobre barrotes espaçados (20 cm) fracamente ventilado, terminando uma 

camada de betão de regularização de (4 cm) e enrocamento granitico britado.
32,09 2,50 80,23

Paredes:

Não apresenta este tipo de situação. 0,00

0,00

Σ = 117,38

Pontes térmicas lineares Comp. Ψ ψ x B

Ligações entre: B [m] [W/m.ºC] [W/ºC]

Fachada e pavimentos térreos:

PLA1- Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada s/isolamento (zona húmida). 12,13 1,20 14,56

PLA2- Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada s/isolamento (zona seca). 21,56 1,20 25,87

Fachada e pavimentos sobre espaços não úteis ou exterior:

não dispõe 0,00

0,00

Fachada e pavimentos intermédios:

PLC1 - Perímetro ao nível da laje de piso do andar correspondente à habitação do piso superior ao nível da cozinha e instalações sanitárias. 5,93 0,27 1,58

PLC2 - Perímetro ao nível da laje de piso do andar correspondente à habitação do piso superior ao nível das salas e quartos. 32,09 0,27 8,54

Fachada e cobertura inclinada ou terraço: 0,00

Não apresenta este tipo de situação. 0,00

0,00

Fachada e varanda

PLE1- Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar com a parede exterior, sem isolamento, abaixo da laje e janela de sacada acima da laje, configurando uma 

situação não tipificada no Anexo IV do RCCTE para o psi superior*.
1,18 0,42 0,49

PLE2- Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar da parede exterior abaixo e acima da laje de piso, sem isolamento. 4,20 0,42 1,75

Duas paredes verticais:

PLF1 - Intersecção de duas paredes verticais, simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, sem isolamento. 39,17 0,20 7,83

0,00

Fachada e caixa de estore:

Não apresenta este tipo de situação. 0,00

0,00

Fachada e padieira, ombreira ou peitoril:

PLH1 - Ligação da caixilharia do vão envidraçado com a parede exterior através da interposição de padieira, ombreira e peitoril em pedra natural. 28,15 0,20 5,63

PLH2 - Ligação da caixilharia do vão envidraçado de sacada com a parede exterior através da interposição de soleira em pedra natural, configurando uma situação 

não tipificada na Tabela IV do RCCTE.
1,20 0,50 0,60

Outras:

0,00

0,00

Σ = 66,84

355,25TOTAL DA FOLHA FC IV.1a, em [W/ºC] =  
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Paredes em contacto com espaços não-úteis ou edifícios adjacentes Área U ζ U x A x ζ

A [m2] [W/m2.ºC] [---] [W/ºC]

Zonas corrente:

PRI1 - Parede constituída (do interior para o exterior) por Estuque tradicional (1,5 cm) reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede simples de 

alvenaria de blocos de betão (22 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm)
11,87 1,56 0,60 11,14

PRI2 - Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejos cerâmicos (5 mm), argamassa de assentamento (5 mm), reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm), Parede simples de alvenaria de blocos de betão (22 cm)  e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
4,59 1,61 0,60 4,44

PRI3 - Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Parede simples de alvenaria de blocos de betão (22 

cm)  e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
2,96 1,63 0,60 2,90

Zonas de ponte térmica plana:

Não apresenta este tipo de situação. 0,00

0,00

0,00

Portas:

POI1 - Porta em madeira maciça densa de carvalho com 5 cm de espessura situada em zona de circulação comum vertical entre pisos de habitação de 

edifício multifamiliar.
3,37 2,10 0,60 4,24

0,00

Área total equivalente para o cálculo do factor de forma (A x ζ), em [m2]: 13,67 Σ = 22,71

Folha de cálculo FC IV.1b do RCCTE

Perdas associadas à envolvente interior

Pontes térmicas lineares Comp. Ψ ζ ψ x B x ζ

(apenas para paredes de separação para espaços não-úteis com ζ > 0,7) B [m] [W/m.ºC] [---] [W/ºC]

PLI1i- Ligação da parede da chaminé com a zona de registo - Perímetro ao nível da intersecção da parede da chaminé com o registo horizonta da 

chaminé.
1,00 0,50 0,90 0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σ = 0,45

23,16TOTAL DA FOLHA FC IV.1b, em [W/ºC] =  
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Vãos envidraçados exteriores Área U U x A

Verticais: A [m2] [W/m2.ºC] [W/ºC]

EEV23 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm 

de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,80 3,40 6,12

EEV24 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm 

de espessura e com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.
0,40 4,30 1,72

EEV25 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm 

de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,88 3,40 6,38

EEV26 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm 

de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,88 3,40 6,38

EEV27 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm 

de espessura e com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.
0,40 4,30 1,72

EEV28 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm 

de espessura e com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.
0,40 4,30 1,72

EEV29 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm 

de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,88 3,40 6,38

EEV30 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm 

de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,88 3,40 6,38

EEV31 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm 

de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,88 3,40 6,38

EEV32 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm 

de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,88 3,40 6,38

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Área total para o cálculo do factor de forma, em [m2]: 14,25 Σ = 49,53

Vãos envidraçados exteriores Área U U x A

Horizontais: A [m2] [W/m2.ºC] [W/ºC]

não dispõe 0,00

0,00

0,00

0,00

Área total para o cálculo do factor de forma, em [m2]: 0,00 Σ = 0,00

49,53TOTAL DA FOLHA FC IV.1c, em [W/ºC] =  

Folha de cálculo FC IV.1c do RCCTE

Perdas associadas aos vãos envidraçados exteriores
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Área útil de pavimento (Ap): 98,63 [m2]

x

Pé-direito médio ponderado (Pd): 2,76 [m]

=

Volume interior útil (V): 272,47 [m3]

Cumpre a NP 1037-1? (Sim ou Não) Não 0,60

Se Não:

Classe da caixilharia? S/C

Caixas de estore? Não

Classe de exposição? 1 0,90

Aberturas auto-reguladas? Não

Área de envidraçados > (0,15 x Ap)? Não 14,25

Portas exteriores bem vedadas? Não 14,79

Caudal de insuflação, em (m3/h): 0,00

Caudal extraído, em (m3/h): 0,00

Diferença entre os caudais, em (h-1): 0,00 / V = 0,000

(*) Valor que determina 

o caudal de inf ilt ração

Caudal de infiltração (*), em (h-1): 0,00

Recuperador de calor?  Não

0,00

 Rph =  0,000

  M = 7,30

  Pv = 0,00

Ev = 0,00

Volume interior útil, em [m3]          V = 272,47

x

Taxa de Renovação Nominal, em [h-1]:                               Rph = 0,900

x

0,34

x

     (1 - ηV) = 1,00

=

83,37

Vf  =  Vins =

Vx =

Vev =

 │Vins - Vev│=

→   Se sim:  ηV =

                                         TOTAL DA FOLHA FC IV.1d, em [W/ºC] = 

Consumo de energia para os ventiladores (Inverno), em (kWh):                   

Folha de cálculo FC IV.1d do RCCTE

Perdas associadas à renovação de ar

Ventilação natural (mesmo que exista exaustor de cozinha):

(S/Classif., 1, 2 ou 3)

Se Sim:   Rph =

 

(Sim ou Não)

Taxa de renovação

(Sim ou Não)

Vf = maior entre Vins e Vev

(1,2,3 ou 4)

(Sim ou Não)

(Sim ou Não)

Rph =

Aenv, [m
2
] =

0,15 x Ap, [m
2
] =

   Sendo :   Ev = Pv x 24 x 0,03 x M 

Duração da estação de aquecimento, em (meses)                                               

Potência dos ventiladores, em (W):                                                                           

nominal (Quadro IV.1):

Taxa de renovação nominal, em [h-1]  (valor mínimo de 0,6 h-1):                            Rph = (Vf / V) + Vx =

Ventilação mecânica (excluir exaustor de cozinha):

→   Se não: ηV =

  (Sim ou Não)
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Ganhos térmicos solares brutos:

Área Área efect. 

Identificação do vão envidraçado Orient. do vão a Sul

A [m2] Xj g┴ Fs Fg Fw Ae [m2]

Verticais:

EEV23 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 

mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
SE Simples 1,80 0,84 0,70 0,58 0,57 0,90 0,31

EEV24 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 

mm de espessura e com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.
SE Simples 0,40 0,84 0,70 0,46 0,57 0,90 0,06

EEV25 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 

mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
SE Simples 1,88 0,84 0,70 0,85 0,57 0,90 0,48

EEV26 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 

mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
SE Simples 1,88 0,84 0,70 0,85 0,57 0,90 0,48

EEV27 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 

mm de espessura e com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.
SE Simples 0,40 0,84 0,70 0,74 0,57 0,90 0,09

EEV28 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 

mm de espessura e com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.
SW Simples 0,40 0,84 0,70 0,37 0,57 0,90 0,04

EEV29 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 

mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
NW Simples 1,88 0,33 0,70 0,94 0,57 0,90 0,21

EEV30 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 

mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
NW Simples 1,88 0,33 0,70 0,90 0,57 0,90 0,20

EEV31 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 

mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
NW Simples 1,88 0,33 0,70 0,90 0,57 0,90 0,20

EEV32 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 

mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
NW Simples 1,88 0,33 0,70 0,94 0,57 0,90 0,21

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

Horizontais:

não dispõe HOR 0,00 0,90 0,00

0 HOR 0,00 0,90 0,00

0 HOR 0,00 0,90 0,00

0 HOR 0,00 0,90 0,00

 ΣAe= 2,28

x

90,0

x

7,3

=

1499,66

Ganhos térmicos internos brutos:

Ganhos internos médios (qi); (Quadro IV.3):

Duração da estação de aquecimento (M):

Área útil de pavimento (Ap):   [m2]

  

Ganhos térmicos internos brutos (Qi):

Ganhos térmicos totais úteis:

η =

Cálculos auxiliares:   

(consulta do Anexo IV do RCCTE)

 γ = Qg / NBA(1) =

FORTE a = 4,2 η =

 

Duração da estação de aquecimento (M), em meses:

4,00

=

2073,60

x

  [meses]

  [kWh/ano]

x

0,720

(1) Necessidades Brutas de Aquecimento (da folha FC IV.2)

0,99789

Ganhos térmicos solares brutos (Qs), em kWh/ano:

7,30

x

98,63

0,24677

=

3565,70

  [W/m2]

Folha de cálculo FC IV.1e do RCCTE

Ganhos úteis na estação de aquecimento (Inverno )

Área efectiva total equivalente na orientação sul (ΣAe), em [m2]:

Radiação solar incidente num envidraçado a sul (Gsul), em kWh/m2.mês:

Factor 

orient.

Factor 

solar

Factor 

obstr.

Fracção 

envidr.

Factor 

select.Tipo  de vidro 
(simples / duplo)

0,99789

x

Qg = Qi + Qs =

Inércia térmica do edifício (Fraca, Média ou Forte):  

Parâmetros para a determinação do factor de utilização dos ganhos térmicos (η): 

 

3573,25Ganhos térmicos totais brutos Qg, em kWh/ano:

Factor de utilização dos ganhos térmicos (η):

GANHOS TÉRMICOS TOTAIS ÚTEIS (Qgu), em kWh/ano:
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[m2]

68,16

0,00

0,00

14,25

[m2]

13,67

0,00

0,00

0,00

96,08

/

272,47

=

0,353

2250

Valor de Ni, em [kWh/m2.ano] Cálculo auxiliar

4,5 + 0,0395 x GD 93,38

4,5 + (0,021 + 0,037 x FF) x GD 81,11

[4,5 + (0,021 + 0,037 x FF) x GD] x (1,2 - 0,2 x FF) 91,61

4,05 + 0,06885 x GD 158,96

93,38

Paredes exteriores:

Coberturas exteriores:

Pavimentos exteriores:

Folha de cálculo FC IV.1f do RCCTE

Valor máximo das necessidades de aquecimento (Ni )

Factor de forma:

Das FC IV.1a e 1c: (Áreas)

Pavimentos interiores:

Envidraçados interiores:

Volume (da FC IV.1d), em [m3]:

Envidraçados exteriores:

Das FC IV.1b: (Áreas equivalentes:  A x ζ )

Paredes interiores:

Coberturas interiores:

Factor de forma

Nec. nominais de aquecimento máximas - Ni, em [kWh/m2.ano]: 

Área total para efeitos de cálculo do factor de forma, expressa em [m2] :

1 < FF  ≤ 1,5

FF > 1,5

FF  ≤  0,5

0,5 < FF  ≤ 1

Factor de forma (FF):

Graus-dias no local (GD), em (ºC.dia):

Expressões para o cálculo de Ni:
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355,25

23,16

49,53

83,37

Σ = 511,31

x

2250

x

0,024

=

27610,98

+

0,00

27610,98

-

3565,70

=

24045,28

/

98,63

=

243,79

≤

93,38

NÃO VERIFICA

261,1%

Folha de cálculo FC IV.2 do RCCTE

Cálculo do indicador (Nic )

Perdas térmicas associadas a:

Renovação de ar (da FC IV.1d), em W/ºC

Relação percentual  Nic / Ni:

Envolvente exterior (da FC IV.1a), em W/ºC

Envolvente interior (da FC IV.1b), em W/ºC

Vãos envidraçados exteriores (da FC IV.1c), em W/ºC

Coeficiente global de perdas, em W/ºC:

Graus-dias no Local (GD), em ºC.dia:  

Consumo dos ventiladores EV (da FC IV.1d), em kWh/ano: 

Nec. nominais de aquecimento (Nic), em kWh/m2.ano          

Nec. nominais de aquec. máximas (Ni), em kWh/m2.ano   

Avaliação (Verifica / Não verifica):

=

Ganhos térmicos úteis (Qgu), da FC IV.1e, em kWh/ano

Necessidades de aquecimento (NA), em kWh/ano 

Área útil de pavimento (Ap), em m2    

(excluindo o exaustor da cozinha, se este existir)

Necessidades brutas de aquecimento (NBA), em kWh/ano:
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 (da FC IV.1a) 171,03 (W/ºC)

+

 (da FC IV.1a) 0,00 (W/ºC)

+

  (da FC V.1b) 0,00 (W/ºC)

+

 (da FC V.1b) 49,53 (W/ºC)

+

  (da FC IV.1d) 83,37 (W/ºC)

=

303,94 (W/ºC)

25,0 (ºC)

-

19,00 (ºC)

=

6,0 (ºC)

x

303,94 (W/ºC)

x

2,928

=

5339,54 (kWh/ano)

Perdas específicas totais:

Perdas associadas às paredes exteriores [Σ(UixAi)],

Perdas associadas aos pavimentos exteriores [Σ(UixAi)],  

Perdas associadas às coberturas exteriores [Σ(UixAi)],

Perdas associadas aos envidraçados exteriores [Σ(UixAi)],

Folha de cálculo FC V.1a do RCCTE

Perdas térmicas totais brutas (Q p )

Perdas específicas:

Perdas associadas à renovação de ar,  

Perdas térmicas brutas:

Perdas térmicas brutas totais (Qp):

Temperatura média do ar exterior na estação de arrefecimento (θm):

Temperatura interior de referência:

Diferença de temperatura interior-exterior:

Perdas específicas totais:
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Folha de cálculo FC V.1b do RCCTE

Perdas específicas associadas a coberturas e vãos envidraçados exteriores

Vãos envidraçados exteriores Área U U x A

Verticais: A [m2] [W/m2.ºC] [W/ºC]

EEV23 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de espessura e 

com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,80 3,40 6,12

EEV24 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de espessura e 

com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.
0,40 4,30 1,72

EEV25 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de espessura e 

com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,88 3,40 6,38

EEV26 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de espessura e 

com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,88 3,40 6,38

EEV27 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de espessura e 

com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.
0,40 4,30 1,72

EEV28 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de espessura e 

com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.
0,40 4,30 1,72

EEV29 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de espessura e 

com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,88 3,40 6,38

EEV30 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de espessura e 

com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,88 3,40 6,38

EEV31 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de espessura e 

com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,88 3,40 6,38

EEV32 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de espessura e 

com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).
1,88 3,40 6,38

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

Σ = 49,53
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Identificação da envolvente: PRE1 PRE1 PRE1 PRE2 PRE2 PRE3 PRE4 PRE4

Orientação (HOR, N, NE, E, ….): SE Sw NW SE SW SE SE SW

Área, A (m2) 9,15 10,45 19,82 6,64 9,13 5,67 3,96 3,34

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

U (W/m2.ºC)                                   

(descendente para coberturas)
2,33 2,33 2,33 2,43 2,43 3,27 3,08 3,08

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Coef. de absorção, α 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

α x U x A, em (W/ºC) 8,524 9,735 18,464 6,465 8,889 7,416 4,872 4,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Intensidade de radiação solar, Ir 

(kWh/m2)
470,0 470,0 320,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TOTAL

Ganhos solares pela env. opaca 

exterior, Qext (kWh):
160,25 183,02 236,34 121,54 167,11 139,43 91,60 77,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1176,56

(paredes exteriores e coberturas exteriores)

Folha de cálculo FC V.1c do RCCTE

Ganhos solares pela envolvente exterior opaca (Q ext)

Por orientação e horizontal 

Identificação dos envidraçados: EEV23 EEV24 EEV25 EEV26 EEV27 EEV28 EEV29 EEV30 EEV31 EEV32

Orientação (HOR, N, NE, E, ….): SE SE SE SE SE SW NW NW NW NW

Área do vão envidraçado, 

A (m2):
1,80 0,40 1,88 1,88 0,40 0,40 1,88 1,88 1,88 1,88

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Factor solar do vão

envidraçado (g┴):
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Fracção envidraçada do

vão (Fg): 
0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Factor de sombreamento

do vão envidraçado (Fs):
0,38 0,39 0,71 0,81 0,62 0,71 0,81 0,81 0,81 0,81

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Factor de selectividade

angular do vidro (Fw):
0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Área efectiva do vão

envidraçado, Ae (m2):
0,24 0,06 0,48 0,55 0,09 0,10 0,55 0,55 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Intensidade de radiação solar, Ir 

(kWh/m2)
470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 320,0 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TOTAL

Ganhos solares pelos vãos

envidraçados, Qenv  (kWh):
114,84 26,46 224,05 257,28 41,92 47,93 175,17 175,17 175,17 175,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1413,16

Por orientação e horizontal

Folha de cálculo FC V.1d do RCCTE

Ganhos solares pelos vãos envidraçados exteriores (Q env)

4,00  (W/m2)

x

98,63  (m2)

x

2,928

=

1155,15  (kWh)

Folha de cálculo FC V.1e do RCCTE

Ganhos térmicos internos brutos (Q int )

Ganhos térmicos internos (Qint):

Ganhos internos médios (qi); (Quadro IV.3): 

Área útil de pavimento, Ap:

(da FC V.1c) 1176,56  (kWh)

+

(da FC V.1d) 1413,16  (kWh)

+

 (da FC V.1e) 1155,155  (kWh)

=

3744,87  (kWh)

Folha de cálculo FC V.1f do RCCTE

Ganhos térmicos totais brutos na estação de arrefecimento (Q g )

Ganhos solares pela envolvente exterior opaca (Qext), 

Ganhos solares pelos vãos envidraçados ext. (Qenv),

Ganhos térmicos internos (Qint),

Ganhos térmicos totais brutos na estação de arrefecimento (Qg):
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(da FC V.1f) 3744,87  (W/m2)

/

(da FC V.1a) 5339,54  (m2)

=

0,70135

FORTE a = 4,2

0,92005  (kWh)

1

-

0,92005

=

0,07995

x

(da FC V.1f) 3744,87  (kWh)

=

299,40

+

0,00

=

TOTAL: 299,40

/

98,63  (m2)

=

3,04

≤

18,00

16,9%

Avaliação (Verifica / Não verifica):

Relação percentual  Nvc / Nv:

VERIFICA

 [kWh/(m2.ano)]

 [kWh/(m2.ano)]

Necessidades nominais de arrefecimento - Nvc  

Necessidades nominais de arref. máximas admissíveis - Nv 

Consumo de energia para os ventiladores (Verão), sendo (Ev = Pv x 24 x 0,03 x 4)

(Pv da Folha FCIV.1d)

Parâmetro (γ) 

Necessidades de arrefecimento  (kWh/ano)

(excluindo o exaustor da cozinha, se este existir)

 (kWh)

Folha de cálculo FC V.1g do RCCTE

Cálculo do indicador Nvc

Ganhos térmicos totais brutos (Qg)

Perdas térmicas totais brutas (Qp)

Área útil de pavimento (Ap)

Factor de utilização dos ganhos térmicos (η):

Inércia térmica do edifício (Fraca, Média ou Forte ):

Factor de utilização dos ganhos térmicos (η) - Anexo IV

Ganhos térmicos totais brutos (Qg)

 (kWh/ano)
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200,00

x

4187

x

45,0

x

365

/

3600000

=

3820,64

/

0,80

=

4775,80

-

0,0

-

0,0

=

4775,80

/

98,63

=

48,42

≤

59,95

VERIFICA

80,8%Relação percentual  Nac / Na:

Valor máximo admissível das necessidades nominais anuais de energia útil para 

preparação de AQS (Na), em [kWh/(m2.ano)]                                                    (da FC VI.2)

Necessidades nominais de energia útil para preparação de AQS (Nac), em 

[kWh/(m2.ano)]

Energia despendida nos sistemas convencionais, em [kWh/ano]

Energia necessária para aquecimento da água sanitária (Qa), em [kWh/ano]

Contribuição dos sistemas de colectores solares (Esolar), em [kWh/ano]

Contribuição de outras energias renováveis (Eren), em [kWh/ano]

Folha de cálculo FC VI.1

Cálculo do indicador Nac

(Folha de cálculo sugerida, não incluída no RCCTE)

Consumo médio diário de referência de AQS (MAQS), em [litros]

Avaliação (Verifica / Não verifica):

Eficiência de conversão dos sistemas convencionais utilizados (ηa)

Aumento de temperatura para preparação de AQS (ΔT), em [ºC]

Número anual de dias de consumo de AQS (nd), em [dias]

Necessidades de energia útil para preparação de AQS, em [kWh/ano]

Área útil de pavimento (Ap), em [m2]

(da FC VI.1) 200,00

x

(da FC VI.1) 365,00

x

0,081

=

5913,00

/

98,63

=

59,95
Valor máximo admissível das necessidades nominais anuais de energia útil para 

preparação de AQS (Na), em [kWh/(m2.ano)]:

Valor máximo admissível de energia útil, em [kWh/ano]

Área útil de pavimento (Ap), em [m2]

Folha de cálculo FC VI.2 

Valor máximo admissível das necessidades nominais de energia para AQS (Na )

Número anual de dias de consumo de AQS (nd), em [dias]

(Folha de cálculo sugerida, não incluída no RCCTE)

Consumo médio diário de referência de AQS (MAQS), em [litros]
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(da FC IV.2) 243,79

x

0,290

x

0,10

/

1,00

=

7,07

(da FC V.1g) 3,04

x

0,290

x

0,10

/

3,00

=

0,03

(da FC VI.1) 48,42

x

0,086

=

4,16

11,26

≤

9,10

123,8%

1,24

C

Folha de cálculo FC VII.1 

Cálculo do indicador Ntc

(Folha de cálculo sugerida, não incluída no RCCTE)

Nec. nominais anuais de energia útil de aquec. (Nic), em [kWh/(m2.ano)]:

Nec. nominais anuais de energia útil de arrefecimento (Nvc), em [kWh/(m2.ano)]:

Factor de conversão de energia útil para energia primária (Fpui):

(TOTAL PARCIAL 1), em [kgep/(m2.ano)]:

Eficiência nominal dos equipamentos utilizados no aquecimento (ηi):

Nec. nominais anuais de energia útil para AQS (Nac), em [kWh/(m2.ano)]:

Factor de conversão de energia útil para energia primária (Fpua):

Factor de conversão de energia útil para energia primária (Fpuv ):

Eficiência nominal dos equipamentos utilizados no arrefecimento (ηi):

(TOTAL PARCIAL 2), em [kgep/(m2.ano)]:

Classe energética da fracção autónoma (ou corpo):

Parâmetro para a avaliação da classe energética:  R= Ntc/Nt =

Avaliação (Verifica / Não verifica):

Relação percentual  Ntc / Nt:

NÃO VERIFICA

(TOTAL PARCIAL 3), em [kgep/(m2.ano)]:

Necessidades nominais anuais globais de energia primária (Ntc), em 

[kgep/(m
2
.ano)]:                                              (somatório dos totais parciais: 1+2+3):

Valor máximo admissível das necessidades nominais anuais globais de energia 

primária (Nt), em [kgep/(m
2
.ano)]:                                                                    (da FC VII.2):

(da FC IV.1f) 93,38

x

0,01

=

0,93

(da FC V.2) 18,00

x

0,01

=

0,18

(da FC VI.2) 59,95

x

0,15

=

8,99

10,11

x

0,90

=

9,10

                                          (somatório dos totais parciais: 1 + 2 + 3), em [kgep/(m2.ano)]:

Valor máximo admissível das necessidades nominais anuais globais de energia 

primária (Nt), em [kgep/(m2.ano)]:                                    

(TOTAL PARCIAL 1), em [kgep/(m2.ano)]:

Valor máx. adm. das nec. de energia útil de arrefec. (Nv), em [kWh/(m2.ano)]:

Valor máx. adm. das nec. de energia útil para AQS (Na), em [kWh/(m2.ano)]:

(TOTAL PARCIAL 3), em [kgep/(m2.ano)]:

(TOTAL PARCIAL 2), em [kgep/(m2.ano)]:

Folha de cálculo FC VII.2 

Valor máximo admissível das necessidades anuais globais de energia primária (Nt )

(Folha de cálculo sugerida, não incluída no RCCTE)

Valor máx. adm. das nec. de energia útil de aquec. (Ni), em [kWh/(m2.ano)]:
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98,63

2,76

A U

 [m
2
] [W/(m2.ºC)]

a.1)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

a.2)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Total: 0,00

b.1)

68,16 Quadro I

b.2)

11,87 1,56

4,59 1,61

2,96 0,60

Total: 87,58

c.1)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

c.1)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Total: 0,00

d.1)

0,00 0,00

0,00 0,00

d2)

d.2.1)

0,00 0,00

0,00 0,00

d.2.2)

0,00 0,00

0,00 0,00

d.3)

0,00 0,00

0,00 0,00

d.4)

0,00 0,00

0,00 0,00

Total: 0,00

FICHA N.º 2 do RCCTE

REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DE EDIFÍCIOS 

Levantamento dimensional de cada fracção autónoma ou corpo de um edifício

(Nos termos da alínea b)  do n.º 2 do artigo 12.º)

0

0

Edifício (FA): R/C Direito

Área útil de pavimento (Ap), em m2:

Pé-direito médio ponderado (Pd), em m:

0

0

Elementos da envolvente em zona corrente

a) Pavimentos:

Sobre o exterior:

Não apresenta pavimentos exteriores

A fracção em análise não dispõe de zonas de ponte termica plana.

Na envolvente exterior:

0

b) Paredes:

Exteriores:

0

Sobre área não útil:

Não apresenta este tipo de situação.

0

0

Não ventilado:

0

d) Coberturas:

0

Conforme descritas no Quadro I

PRI2 - Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejos cerâmicos (5 mm), argamassa de assentamento (5 

mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Parede simples de alvenaria de blocos de betão (22 cm)  e reboco de 

Interiores:

PRI1 - Parede constituída (do interior para o exterior) por Estuque tradicional (1,5 cm) reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), parede simples de alvenaria de blocos de betão (22 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm)

PRI3 - Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Parede simples de 

alvenaria de blocos de betão (22 cm)  e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

c) Pontes térmicas planas:

Inclinadas:

Na envolvente interior:

0

Não apresenta este tipo de situação.

0

Ventilado:

Em terraço:

Trata-se de uma fracção localizada no Rés-do-chão.

0

Em desvão:

Trata-se de uma fracção localizada no Rés-do-chão.

Não apresenta este tipo de situação.

0

 (Ficha n.º 2 - Página 1 de 3)

0

Sob área não útil:

Não apresenta este tipo de situação.

0

Não apresenta este tipo de situação.

0
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COEF. DE ABSORÇÃO

α

0,40

0,40

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

B ψ,

 [m] [W/(m.ºC)]

14,86 2,50

32,09 2,50

Total: 46,95

0,00 0,00

0,00 0,00

Total: 0,00

B ψ,

 [m] [W/(m.ºC)]
a.1)

12,13 1,20

21,56 1,20

a.2)

5,93 0,27

32,09 0,27

a.3)

0,00 0,00

0,00 0,00

b.1)

0,00 0,00

0,00 0,00

b.2)

1,18 0,42

4,20 0,42

b.3)

0,00 0,00

0,00 0,00

b.4)

28,15 0,20

1,20 0,50

39,17 0,20

0,00 0,00

b) Coberturas exteriores:

0

0

PLE2- Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar da parede exterior abaixo e acima da laje de piso, sem isolamento.

b) Ligação da fachada com:

Cobertura:

Não apresenta este tipo de situação.

Varanda:

PLE1- Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar com a parede exterior, sem isolamento, abaixo da laje e janela de 

sacada acima da laje, configurando uma situação não tipificada no Anexo IV do RCCTE para o psi superior*.

a) Pavimentos:

Coeficientes de absorção (α)

PRE1 - Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de 

argamassa de cimento  - regularização (1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (57 cm) e reboco de argamassa de 

cimento hidráulico (1,5 cm).

PRE4 - Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) Estuque tradicional (1,5 cm), reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm) e 

PRE2 - Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada constituída (do interior para o exterior) azulejos cerâmicos (5 mm), argamassa de 

assentamento (5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (57 cm)  e reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm).
PRE3 - Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) azulejos cerâmicos (5 mm), argamassa 

de assentamento (5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (27 cm)  e reboco de 

Zona corrente:

a) Paredes exteriores:

Em terraço:

0

Elementos em contacto com o solo

Trata-se de uma fracção localizada no Rés-do-chão.

0

Inclinadas:

Trata-se de uma fracção localizada no Rés-do-chão.

PVT1 - Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso em ladrilhos cerâmicos (7,5 mm), 

Argamassa de assentamento (1 cm), camada de betão para regularização (1,5 cm), laje maciça de betão armado (22 

cm), camada de betão de regularização (4 cm) e camada drenante em enrocamento de granito britado.
PVT2 - Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso com soalho tradicional sobre barrotes 

espaçados (20 cm) fracamente ventilado, terminando uma camada de betão de regularização de (4 cm) e enrocamento 

granitico britado.

Caixa de estore:

b) Paredes:

Não apresenta este tipo de situação.

0

Pontes térmicas lineares

PLC1 - Perímetro ao nível da laje de piso do andar correspondente à habitação do piso superior ao nível da cozinha e 

instalações sanitárias.

PLA2- Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada 

s/isolamento (zona seca).

Sobre local não útil ou exterior:

não dispõe

PLC2 - Perímetro ao nível da laje de piso do andar correspondente à habitação do piso superior ao nível das salas e 

quartos.

a) Ligação da fachada com pavimento:
Térreo:

PLA1- Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada 

s/isolamento (zona húmida).

Intermédio:

Não apresenta este tipo de situação.

Peitoril/padieira:

PLH1 - Ligação da caixilharia do vão envidraçado com a parede exterior através da interposição de padieira, ombreira e 

peitoril em pedra natural.

c) Ligação entre duas paredes verticais:

0

PLH2 - Ligação da caixilharia do vão envidraçado de sacada com a parede exterior através da interposição de soleira 

em pedra natural, configurando uma situação não tipificada na Tabela IV do RCCTE.

0

PLF1 - Intersecção de duas paredes verticais, simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, sem isolamento.
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Paredes exteriores:

N NE E SE S SW W NW TOTAL

PRE1 - Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) por 

estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento  - regularização (1,5 cm), parede 

simples de cantaria e alvenaria aparelhada (57 cm) e reboco de argamassa de cimento hidráulico (1,5 

0,00 0,00 0,00 9,15 0,00 10,45 0,00 19,82 39,42

PRE2 - Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada constituída (do interior para o exterior) 

azulejos cerâmicos (5 mm), argamassa de assentamento (5 mm), reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (57 cm)  e reboco de argamassa de 

0,00 0,00 0,00 6,64 0,00 9,13 0,00 0,00 15,77

PRE3 - Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) 

azulejos cerâmicos (5 mm), argamassa de assentamento (5 mm), reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (27 cm)  e reboco de argamassa de 

0,00 0,00 0,00 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67

PRE4 - Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) 

Estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede simples de cantaria e 

alvenaria aparelhada (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm) e Cantaria em pedra granítica 

0,00 0,00 0,00 3,96 0,00 3,34 0,00 0,00 7,30

Vãos envidraçados verticais:

N NE E SE S SW W NW TOTAL

EEV23 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro 

simples de 5 mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de 

madeira interiores).

0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80

EEV24 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro 

simples de 5 mm de espessura e com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.
0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40

EEV25 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro 

simples de 5 mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de 

madeira interiores).

0,00 0,00 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88

EEV26 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro 

simples de 5 mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de 

madeira interiores).

0,00 0,00 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88

EEV27 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro 

simples de 5 mm de espessura e com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.
0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40

EEV28 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro 

simples de 5 mm de espessura e com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40

EEV29 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro 

simples de 5 mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de 

madeira interiores).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 1,88

EEV30 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro 

simples de 5 mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de 

madeira interiores).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 1,88

EEV31 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro 

simples de 5 mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de 

madeira interiores).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 1,88

EEV32 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro 

simples de 5 mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de 

madeira interiores).

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 1,88

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vãos envidraçados horizontais:

Descrição e tipo de protecção solar
Áreas, (em m2) por orientação

Descrição e tipo de protecção solar Áreas, (em m2)

Quadro I

Descrição sumária e valor de U [W/(m2.ºC)]
Áreas, (em m2) por orientação

0

0,00

0

0,00

não dispõe

0,00

0

0,00
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FORTE Zona climática de Inverno: I3 V2N

Valores das soluções 

adoptadas

Valores máximos 

regulamentares
Situação

a.1)

2,33 1,45 NÃO VERIFICA

2,43 1,45 NÃO VERIFICA

3,27 1,45 NÃO VERIFICA

3,08 1,45 NÃO VERIFICA

a.2)

0,00 0,90 VERIFICA

0,00 0,90 VERIFICA

0,00 0,90 VERIFICA

0,00 0,90 VERIFICA

a.3)

0,00 0,90 VERIFICA

0,00 0,90 VERIFICA

0,00 0,90 VERIFICA

0,00 0,90 VERIFICA

a.4) (valor de ζ)

0,60 1,56 1,90 VERIFICA

0,60 1,61 1,90 VERIFICA

0,60 1,63 1,90 VERIFICA

a.5)

(valor de ζ)

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

a.6)

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

R/C Direito

Coberturas interiores

Não apresenta este tipo de situação.

0

Em desvão ventiilado:

Não apresenta este tipo de situação.

0

Trata-se de uma fracção localizada no Rés-do-chão.

0

Não apresenta pavimentos exteriores

0

Pavimentos sobre o exterior

0

0

0

Não apresenta este tipo de situação.

Em terraço:

Trata-se de uma fracção localizada no Rés-do-chão.

0

Inclinadas:

Edifício:

Fracção autónoma:

Fracção de um edifícios Multifamiliar

Inércia térmica: Zona clim. de Verão:

Coberturas exteriores

FICHA N.º 3 do RCCTE

REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DE EDIFÍCIOS 

Demonstração de satisfação dos requisitos mínimos para a envolvente de edifícios

(Nos termos da alínea d)  do n.º 2 do artigo 12.º)

a) Coeficientes de transmissão térmica (U), em W/(m2.ºC):

Fachadas exteriores

PRE1 - Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) por 

estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento  - regularização (1,5 cm), parede simples 

de cantaria e alvenaria aparelhada (57 cm) e reboco de argamassa de cimento hidráulico (1,5 cm).
PRE2 - Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada constituída (do interior para o exterior) azulejos 

cerâmicos (5 mm), argamassa de assentamento (5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), 

parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (57 cm)  e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
PRE3 - Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) 

azulejos cerâmicos (5 mm), argamassa de assentamento (5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 

cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (27 cm)  e reboco de argamassa de cimento (1,5 
PRE4 - Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) 

Estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede simples de cantaria e 

alvenaria aparelhada (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm) e Cantaria em pedra granítica (10 

Sob área não útil:

Em desvão não ventilado:

Paredes interiores

PRI1 - Parede constituída (do interior para o exterior) por Estuque tradicional (1,5 cm) 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede simples de alvenaria de blocos de betão 

(22 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm)
PRI2 - Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejos cerâmicos (5 mm), 

argamassa de assentamento (5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Parede 

simples de alvenaria de blocos de betão (22 cm)  e reboco de argamassa de cimento (1,5 
PRI3 - Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), Parede simples de alvenaria de blocos de betão (22 cm)  e reboco de argamassa 

de cimento (1,5 cm).

0

Pavimentos sobre espaços não úteis

Não apresenta este tipo de situação.

0

0

0
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FORTE Zona climática de Inverno: V2N

Orient. Aenv.
Ap    

(comp.)

Aenv/(Ap

comp) %

Valores das soluções 

adoptadas

Valores máximos 

regulamentares
Situação

SE 1,80 9,49 19,0% 0,31 0,56 VERIFICA

SE 0,40 3,23 12,4% 0,39 0,56 VERIFICA

SE 1,88 8,93 21,0% 0,39 0,56 VERIFICA

SE 1,88 10,48 17,9% 0,31 0,56 VERIFICA

SE 0,40 7,06 5,7% 0,31 0,56 VERIFICA

SW 0,40 8,71 4,6% 0,39 Sem requisitos Sem requisitos

NW 1,88 11,57 16,2% 0,31 Sem requisitos Sem requisitos

NW 1,88 12,76 14,7% 0,31 Sem requisitos Sem requisitos

NW 1,88 18,90 9,9% 0,31 Sem requisitos Sem requisitos

NW 1,88 18,90 9,9% 0,31 Sem requisitos Sem requisitos

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

HOR 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

HOR 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

HOR 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

HOR 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

Valores das soluções 

adoptadas

Valores máximos 

regulamentares
Situação

0,00 0,00 VERIFICA

0,00 0,00 VERIFICA

0,00 0,00 VERIFICA

0,00 0,00 VERIFICA

0,00 0,00 VERIFICA

0,00 0,00 VERIFICA

0,00 0,00 VERIFICA

X

Assinatura:

0

0

Ligações entre paredes e pilares

0,00

0,00

Técnico responsável:

   Juntar pormenores construtivos definidores de todas as situações de potencial ponte térmica plana:

Caixas de estore (se existirem) Ligações entre paredes e lajes de cobertura

Ligações entre paredes e vigas Paredes e pavimentos enterrados

0

0

0 0,00

Nome:

Data:

Carlos Samuel Nogueira Silva

Montagem de caixilharias

Ligações entre paredes e lajes de pavimento

1,45

Umáx

1,45

1,45

1,45

2 x U da parede 

adjacente:

0,00

Horizontais:

0

EEV25 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de 

espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).

EEV30 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de 

espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).

EEV31 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de 

espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).

EEV32 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de 

espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).

0

0

0

0

A fracção em análise não dispõe de zonas de ponte termica plana.

Inércia térmica:

b) Factores solares dos envidraçados no Verão com o sistema de protecção 100% activo (g'┴):

EEV23 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de 

espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).

EEV24 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de 

espessura e com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.

Zona climática de Verão:

0

0

0

0

FICHA N.º 3 do RCCTE

REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DE EDIFÍCIOS 

Demonstração de satisfação dos requisitos mínimos para a envolvente de edifícios

(Nos termos da alínea d)  do n.º 2 do artigo 12.º)

Edifício:

Fracção autónoma:

0

c) Pontes térmicas planas (coeficientes de transmissão térmica (U), em W/(m2.ºC):

I3

Verticais:

Descrição e tipo de protecção solar do envidraçado

0

EEV28 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de 

espessura e com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.

EEV29 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de 

espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).

EEV26 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de 

espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira interiores).

EEV27 - Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5 mm de 

espessura e com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.

0,00

0

Fracção de um edifícios Multifamiliar

R/C Direito

Envolvente exterior:

Identificação da ponte térmica plana

não dispõe

1,90 0,00

0

0

0 1,90 0,00

Envolvente interior:

Não apresenta este tipo de situação. 1,90
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Fichas de caracterização dos elementos 

 

 

  

Área [m
2
]

21,46

Ai / Au = 0,59

Ai, [m
2
] = 21,46

0,60

Área [m
2
]

29,44

7,00

Au, [m
2
] = 36,43

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Coeficiente ζ =

Descrição do elemento

Área da parede que separa o espaço não útil do exterior (1) - Alçado Frontal

Área da parede que separa o espaço não útil do exterior (2) - Alçado Posterior

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au:

Tipo de espaço não útil: Zona de circulação comum vertical entre pisos de habitação

Quantificação do coeficiente ζDescrição do elemento

Área da parede que separa o espaço útil do espaço não útil.

Notas:  

Área [m
2
]

0,61

Ai / Au = 0,89

Ai, [m
2
] = 0,61

0,90

Área [m
2
]

0,68

Au, [m
2
] = 0,68

Notas:  

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au: Coeficiente ζ =

Descrição do elemento

Área da parede que separa o espaço não útil do Exterior

Tipo de espaço não útil: Chaminé de desenfumagem de gases de combustão

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Descrição do elemento Quantificação do coeficiente ζ

Área da parede que separa o espaço útil do espaço não útil

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 0,570 0,210

4 1800 - 2000 0,015 1,300

0,615

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

9,15 10,45 18,93

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,012

0,000

0,210

0,012

0,000

Σ Rj =

0,000

0,259

0,000

0,000

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento para regularização

Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada em  pedra granítica 

Reboco de argamassa de cimento hidráulico 

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W] 0,13

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

0,04

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PRE1ELEMENTO:

Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de 

cimento para regularização (1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (57 cm) e reboco de argamassa de cimento hidráulico (1,5 cm).

PAREDE EXTERIOR

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

DESENHO N.º 14 e 15

0,026

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Área, em [m
2
]:

2,329

Orientação: TOTAL

38,53

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,005 1,300

2 1800 - 2000 0,005 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,570 0,210

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,610

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

4,04 5,55

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Σ Rj =

0,04

0,000

0,000

0,012

0,241

Azulejos Cerâmicos como revestimento (ladrilhos - Cerâmica vidrada)

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional (regularização)

0,000

PRE2ELEMENTO:

DESENHO N.º 14 e 15

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,004

Alvenaria simples de cantaria e de alvenaria aparelhada em pedra granítica

0,004

0,000

0,012

0,000

0,210

0,000

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

Área, em [m
2
]:

2,434

Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada constituída (do interior para o exterior) azulejos cerâmicos (5 mm), argamassa de assentamento (5 

mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (57 cm)  e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

PAREDE EXTERIOR QUE CONFINA AS ZONAS HÚMIDAS (Cozinhas e Intalações sanítárias)

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,13

Reboco de argamassa de cimento tradicional hidráulico

Orientação: TOTAL

9,59

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal



489 

 

 

  

Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 0,570 0,210

3 1800 - 2000 0,015 1,300

0,600

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

2,60 3,58

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Σ Rj =

0,04

0,000

0,000

0,012

0,233

Reboco de argamassa de cimento tradicional (regularização)

Alvenaria simples de cantaria e alvenaria aparelhada em pedra granítica

Reboco de argamassa de cimento tradicional hidráulico

0,000

PRE3ELEMENTO:

DESENHO N.º 14 e 15

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,210

0,012

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

Área, em [m
2
]:

2,481

Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), alvenaria simples 

de cantaria e alvenaria aparelhada (57 cm)  e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

PAREDE EXTERIOR QUE CONFINA AS ZONAS HÚMIDAS (Cozinhas e Intalações sanítárias)

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,13

Orientação: TOTAL

6,18

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,005 1,300

2 1800 - 2000 0,005 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,270 0,105

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,310

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

5,10

Orientação: TOTAL

5,10

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,13

Reboco de argamassa de cimento tradicional hidráulico

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

Área, em [m
2
]:

3,270

Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) azulejos cerâmicos (5 mm), argamassa de assentamento (5 

mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (27 cm)  e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

PAREDE EXTERIOR QUE CONFINA AS ZONAS HÚMIDAS (Cozinhas e Intalações sanítárias)

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

0,000

0,012

0,000

0,105

0,000

PRE4ELEMENTO:

DESENHO N.º 14 e 15

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,004

Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada em pedra granítica

0,004

0,000

0,000

0,012

0,136

Azulejos Cerâmicos como revestimento (ladrilhos - Cerâmica vidrada)

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional (regularização)

0,000

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Σ Rj =

0,04
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 0,270 0,105

3 1800 - 2000 0,015 1,300

0,300

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

0,57

Orientação: TOTAL

0,57

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,13

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

Área, em [m
2
]:

3,355

Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Parede simples de 

cantaria e alvenaria aparelhada (27 cm)  e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

PAREDE EXTERIOR QUE CONFINA AS ZONAS HÚMIDAS (Cozinhas e Intalações sanítárias)

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

PRE5ELEMENTO:

DESENHO N.º 14 e 15

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,105

0,012

0,000

0,000

0,012

0,128

Reboco de argamassa de cimento tradicional (regularização)

Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada

Reboco de argamassa de cimento tradicional hidráulico

0,000

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Σ Rj =

0,04
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 0,270 0,105

4 1800 - 2000 0,015 1,300

0,315

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

2,61 3,34

Orientação: TOTAL

5,95

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,13

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

Área, em [m
2
]:

3,083

Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) Estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm), Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (27 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

PAREDE EXTERIOR QUE CONFINA AS ZONAS SECAS (Salas e Quartos)

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

0,000

0,000

0,000

0,012

0,000

PRE6ELEMENTO:

DESENHO N.º 14 e 15

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,012

Reboco de argamassa de cimento tradicional hidráulico

0,026

0,000

0,000

0,105

0,154

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento tradicional (regularização)

Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada em pedra granítica

0,000

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Σ Rj =

0,04
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 0,170 0,070

4 1800 - 2000 0,015 1,300

5 2500 - 2700 0,100 2,800

0,315

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

1,35

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Σ Rj =

0,04

0,000

0,000

0,070

0,155

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento tradicional (regularização)

Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada em pedra granítica

0,000

PRE7ELEMENTO:

DESENHO N.º 14 e 15

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,012

Reboco de argamassa de cimento tradicional hidráulico

0,026

0,000

0,036

0,000

0,012

0,000

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

Área, em [m
2
]:

3,076

Parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) Estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm) e Cantaria em pedra granítica (10 

cm).

PAREDE EXTERIOR QUE CONFINA AS ZONAS SECAS (Salas e Quartos)

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,13

Cantaria em pedra granítica

Orientação: TOTAL

1,35

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 0,470 0,175

4 1800 - 2000 0,015 1,300

5 2500 - 2700 0,100 2,800

0,615

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

0,89

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Σ Rj =

0,04

0,000

0,000

0,175

0,260

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento tradicional (regularização)

Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada

0,000

PRE8ELEMENTO:

DESENHO N.º 14 e 15

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,012

Reboco de argamassa de cimento tradicional hidráulico

0,026

0,000

0,036

0,000

0,012

0,000

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

Área, em [m
2
]:

2,325

Parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada, constituída (do interior para o exterior) Estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), parede simples de cantaria e alvenaria aparelhada (47 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm) e Cantaria em pedra granítica (10 cm).

PAREDE EXTERIOR QUE CONFINA AS ZONAS SECAS (Salas e Quartos)

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,13

Cantaria em pedra granítica

Orientação: TOTAL

0,89

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 210 0,220 0,330

4 1800 - 1300 0,015 1,300

0,265

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 11,87

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,60

Notas:  

1,564

Estuque tradicional 

Reboco de argamassa de cimento (regularização da parede)

Parede simples de alvenaria de blocos de betão de escórias vulcânicas

Reboco de argamassa de cimento 0,012

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI1ELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM ENTRE PISOS)

Parede constituída (do interior para o exterior) por Estuque tradicional (1,5 cm) reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede simples de alvenaria de 

blocos de betão (22 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 16

0,330

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,012

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,026

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,379

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,005 1,300

2 1800 - 2000 0,005 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 210 0,220 0,330

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,260

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 4,59

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,60

Notas:  

1,611

Azulejos Cerâmicos como revestimento (ladrilhos - Cerâmica vidrada)

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional (regularização)

Parede simples de alvenaria de blocos de betão de escórias vulcânicas 0,330

Reboco de argamassa de cimento tradicional

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI2ELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM - PARA AS TRASEIRAS DO EDIFÍCIO)

Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejos cerâmicos (5 mm), argamassa de assentamento (5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 

cm), Parede simples de alvenaria de blocos de betão (22 cm)  e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 16

0,012

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,004

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,004

0,000

0,000

0,012

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,361

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 210 0,220 0,330

3 1800 - 2000 0,015 1,300

0,250

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 2,96

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,60

Notas:  

1,631

Reboco de argamassa de cimento tradicional 

Parede simples de alvenaria de blocos de betão de escórias vulcânicas

Reboco de argamassa de cimento tradicional

0,000

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI3ELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM - PARA AS TRASEIRAS DO EDIFÍCIO)

Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Parede simples de alvenaria de blocos de betão (22 cm)  e 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 16

0,012

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,330

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,353

0,000
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Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 2,500

14,86

 

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR SEM REQUISITOS TÉRMICOS

PVT1
ELEMENTO: PAVIMENTO EM CONTACTO COM O TERRENO S/ ISOLAMENTO TÉRMICO

Notas:  

Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso em ladrilhos cerâmicos (7,5 mm), Argamassa de assentamento (1 cm), camada de betão

para regularização (1,5 cm), laje maciça de betão armado (22 cm), camada de betão de regularização (4 cm) e camada drenante em enrocamento de granito

britado.

DESCRIÇÃO:

DESENHO N.º 24

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PORMENOR DO ELEMENTO:

ADENE, Perguntas e Respostas sobre RCCTE, versão 1.3a, Abril 2008, página 92 - Tabela IV 2.1

Z [m]

1,60

ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 2,500

32,09

 

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 24

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

PVT2
ELEMENTO: PAVIMENTO EM CONTACTO COM O TERRENO S/ ISOLAMENTO TÉRMICO

DESCRIÇÃO:
Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso com soalho tradicional sobre barrotes espaçados (20 cm) fracamente ventilado, terminando

uma camada de betão de regularização de (4 cm) e enrocamento granitico britado.

ENVOLVENTE: EXTERIOR SEM REQUISITOS TÉRMICOS

ADENE, Perguntas e Respostas sobre RCCTE, versão 1.3a, Abril 2008, página 92 - Tabela IV 2.1

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

1,60 B, em metros:      

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

Notas:  

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 1,200

0,00 0,27 12,13

 

1,60

ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Notas:  

Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada s/isolamento (zona húmida).DESCRIÇÃO:

DESENHO N.º 17 e 18

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PORMENOR DO ELEMENTO:

TABELA IV.3.A.r

Z [m]

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR 

PLA1
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PAVIMENTO TÉRREO

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 1,200

0,00 0,28 21,56

 

Notas:  

TABELA IV.3.A.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

1,60 B, em metros:      

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PLA2
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PAVIMENTO TÉRREO

DESCRIÇÃO: Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, parede simples de cantaria e de alvenaria aparelhada s/isolamento (zona seca).

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 17 e 18

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )
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Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,266

0,28 0,60 5,93

 

B, em metros:      

Notas:  

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: TABELA IV.3.C.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 18

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLC1
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PAVIMENTOS INTERMÉDIOS (ZONAS HÚMIDAS)

DESCRIÇÃO: Perímetro ao nível da laje de piso do andar correspondente à habitação do piso superior ao nível da cozinha e instalações sanitárias.

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,266

0,28 0,62 32,09

 

A extensão linear do psi superior é coincidente com a extensão linear do psi inferior.

B, em metros:      

Notas:  

A parede exterior não é em betão e possui espessura superior a 22 cm.

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: TABELA IV.3.C.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 18

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLC2
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PAVIMENTOS INTERMÉDIOS (ZONAS SECAS)

DESCRIÇÃO: Perímetro ao nível da laje de piso do andar correspondente à habitação do piso superior ao nível das salas e quartos.

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,416

0,28 0,31 1,18

 

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLE1
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM VARANDA

DESCRIÇÃO:
Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar com a parede exterior abaixo da laje e janela de sacada acima da laje, configurando uma situação não tipificada no

Anexo IV do RCCTE para o psi superior*.

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 19 e 20

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: TABELA IV.3.E.r para psi inferior e situação não tipificada para o psi superior*

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Notas:  

(*) Para o psi superior adoptou-se o valor de 0,5 W/(mºC), em conformidade com o RCCTE para situações não tipificadas.

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,416

0,28 0,31 0,55

 

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLE2
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM VARANDA

DESCRIÇÃO: Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar com a parede exterior abaixo e acima da laje de piso.

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 19 e 20

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: TABELA IV.3.E.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Notas:  

Foi contabilizados os valores de psi inferior e superior.
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Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,416

0,28 0,61 3,65

 

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 19 e 20

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

PLE3
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM VARANDA

DESCRIÇÃO: Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar com a parede exterior abaixo e acima da laje de piso.

ENVOLVENTE: EXTERIOR

TABELA IV.3.E.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

Notas:  

A parede exterior não é em betão e possui espessura superior a 22 cm.

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,200

0,61 39,17

 

A parede exterior não é em betão e possui espessura superior a 22 cm.

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR 

PLF1
ELEMENTO: LIGAÇÃO ENTRE DUAS PAREDES VERTICAIS

Notas:  

Intersecção de duas paredes verticais, simples de cantaria e de alvenaria aparelhada.DESCRIÇÃO:

DESENHO N.º 20

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PORMENOR DO ELEMENTO:

TABELA IV.3.F.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,200

28,15

 

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 21

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

PLH1
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PADIEIRA, OMBREIRA E PEITORIL

DESCRIÇÃO: Ligação da caixilharia do vão envidraçado com a parede exterior através da interposição de padieira, ombreira e peitoril em pedra natural.

ENVOLVENTE: EXTERIOR

TABELA IV.3.H.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

Notas:  

A parede exterior não é em betão e possui espessura superior a 22 cm.

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,500

1,20

 

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLH2
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM SOLEIRA

DESCRIÇÃO:
Ligação da caixilharia do vão envidraçado de sacada com a parede exterior através da interposição de soleira em pedra natural, configurando uma situação não

tipificada na Tabela IV do RCCTE.

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: TABELA IV do RCCTE para situação não tipificada*

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 21

B, em metros:      

Notas:  

(*) Para o psi adoptou-se o valor de 0,5 W/(mºC), em conformidade com o RCCTE para situações não tipificadas.
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EEV26

EEV32

X

X

X

X

5

mm

Sim X Não

X

X

Sim X Não

(1) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi obtido, de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4

de Abril), por consulta da publicação do LNEC: ITE 50. 

CARACTERIZAÇÃO DO VÃO ENVIDRAÇADO, DA CAIXILHARIA E DO VIDRO:

Metálica com corte térmico

EEV30

QUADRO DE ÁREAS:

Clara

EEV23

EEV29

EEV24 EEV25

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE:

DESCRIÇÃO:

ELEMENTO:

ELEMENTOS:

EXTERIOR

VÃO ENVIDRAÇADO

Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5

mm de espessura e com dispositivos de oclusão nocturna em madeira (em portadas de madeira

interiores).

Fluxo horiz.

Coef. de transmissão térmica sup. médio dia-noite, Uwdn, em [W/(m
2
.ºC)]

Área total dos envidraçados do tipo indicado, expressa em [m
2
]

Notas:  

Existe dispositivo de oclusão nocturna:

permeabilidade ao ar elevada

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL MÉDIO DIA-NOITE 
(1)

:

13,05

3,40

EEV31

EEV27 EEV28

Tipo de caixilharia:

Madeira

Tipo de vão envidraçado:

Plástico

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

DESENHO N.º 22

Cor da cortina:

Características do dispositivo de oclusão nocturna:

Duplo (2 janelas)

Duplo (2 vidros)Simples (1 vidro)

Distância entre as duas janelas:

Cor do dispositivo:

Outros dispositivos de oclusão com:

O edifício tem ocupação nocturna importante:

Escura

Cortina interior opaca Clara

Média

permeabilidade ao ar baixa

EscuraMédia

Tipo de janela:

Metálica sem corte térmico

mmLâmina de armm

Fixa

Simples (1 janela)

de correr

mm

Giratória

Espessura dos vidros:

Número de vidros:

mmSimples (1 vidro)

Vidro exteriorDuplo (2 vidros): Vidro interior
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X

Área Ae,sul(6)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EEV23 SE 1,80 0,84 0,87 0,70 0,57 10,0 0,96 45,0 0,63 55,0 0,74 9,0 0,96 0,71 0,581 0,90 0,315

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

EEV25 SE 1,88 0,84 0,87 0,70 0,57 10,0 0,96 10,0 0,92 49,0 0,78 9,0 0,96 0,75 0,848 0,90 0,480

EEV26 SE 1,88 0,84 0,87 0,70 0,57 10,0 0,96 10,0 0,92 47,0 0,19 9,0 0,96 0,18 0,848 0,90 0,480

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

EEV29 NW 1,88 0,33 0,87 0,70 0,57 0,0 1,00 17,0 0,97 18,0 0,93 9,0 0,97 0,90 0,941 0,90 0,209

EEV30 NW 1,88 0,33 0,87 0,70 0,57 0,0 1,00 17,0 0,97 9,0 0,97 18,0 0,93 0,90 0,902 0,90 0,200

EEV31 NW 1,88 0,33 0,87 0,70 0,57 0,0 1,00 17,0 0,97 9,0 0,97 18,0 0,93 0,90 0,902 0,90 0,200

EEV32 NW 1,88 0,33 0,87 0,70 0,57 0,0 1,00 17,0 0,97 18,0 0,93 9,0 0,97 0,90 0,941 0,90 0,209

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

13,05 2,093

Área Ae(7)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EEV23 SE 1,80 0,87 0,30 0,471 0,57 --- 1,00 45,0 0,50 55,0 0,78 9,0 0,97 0,76 0,378 0,90 0,165

0 0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

EEV25 SE 1,88 0,87 0,30 0,471 0,57 --- 1,00 10,0 0,89 49,0 0,82 9,0 0,97 0,80 0,708 0,90 0,321

EEV26 SE 1,88 0,87 0,30 0,471 0,57 --- 1,00 10,0 0,89 47,0 0,83 9,0 0,97 0,81 0,717 0,90 0,325

0 0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

EEV29 NW 1,88 0,87 0,30 0,471 0,57 --- 1,00 17,0 0,92 18,0 0,92 9,0 0,96 0,88 0,813 0,90 0,368

EEV30 NW 1,88 0,87 0,30 0,471 0,57 --- 1,00 17,0 0,92 9,0 0,96 18,0 0,92 0,88 0,813 0,90 0,368

EEV31 NW 1,88 0,87 0,30 0,471 0,57 --- 1,00 17,0 0,92 9,0 0,96 18,0 0,92 0,88 0,813 0,90 0,368

EEV32 NW 1,88 0,87 0,30 0,471 0,57 --- 1,00 17,0 0,92 18,0 0,92 9,0 0,96 0,88 0,813 0,90 0,368

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

13,05 2,282Área total inicial, em [m2]:

Área total efectiva a Sul, em [m2]:

Área total efectiva para todas as orientações (valor de controlo), em [m2]: 

Ff  (e)

Fw
Factor horizonte

g┴

g┴v g’┴ Fg

Factor de sombreamento (5): Fs

Ff  (e)Fh F0 Ff

g┴

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO
(2)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Factor de sombreamento (4): Fs

Ff  (d)

Palas horizontais

Área total inicial, em [m2]:

Orien-

tação
Xj g┴v Fg

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO
(3)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Orien-

tação

Factor horizonte Palas verticais

LATITUDE DO LOCAL (Assinale com um "x" a latitude do local ):

Continente e Açores (39º) Madeira (33º)

Palas verticais

Fs
Fh F0 Ff

Palas horizontais

Fs
Fw

Ff  (d)

Notas:

Sigla Sigla

Área α

Xj F0

g┴v β

g’┴ Ff

g┴ Fs

Fg Fw

αh Ae,sul

Fh Ae

é o factor de obstrução do vão envidraçadoé o factor solar do vão envidraçado

é o factor de orientação dos envidraçados

é o factor de sombreamento de horizonte

é o factor de selectividade angular do envidraçado

Área efectiva de envidraçado orientado a Sul

Área efectiva de envidraçado na orientação indicada

Fracção envidraçada do vão

é o ângulo de horizonte (vd. Anexo IV do RCCTE )

(2) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de aquecimento é feita a partir do Anexo IV do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril );

(3) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de arrefecimento é feita a partir do Anexo V do RCCTE;

(4) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão na situação de Inverno, deve 

ser considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Ainda de acordo com o Anexo IV do RCCTE, apenas para a estação de Inverno, o produto [Xj x Fs] deve ser sempre igual ou 

superior a 0,27 para contabilizar a radiação difusa. Em síntese, para a estação de Inverno, o valor de (Fs) pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):           Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff    

                        

             CORRECÇÃO 2 (a aplicar aos valores obtidos na CORRECÇÃO 1):                  Se Xj x Fs  ≤ 0,27   →   Fs = 0,270 / Xj     ;   Caso contrário.  Fs = Fh x F0 x Ff   

(5) De acordo com os Anexos V do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão no Verão, deve ser 

considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Em síntese, o valor de (Fs) para o Verão pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):          Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff  

(7) De acordo com o Anexo V do RCCTE, para a estação de Verão, a área efectiva do vão envidraçado (Ae), é calculada pela expressão: Ae = Área x g┴ x Fg x Fs x Fw 

(8) É o factor solar do vão envidraçado no Inverno, de acordo com o Anexo IV do RCCTE. No sector residencial considera-se a existência de, pelo menos, cortinas interiores muito 

transparentes de cor clara (g┴=0,63 para vidro duplo incolor; g┴=0,70 para vidro simples incolor). Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume 

o valor de g┴v.

(6) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, para a estação de Inverno, a área efectiva a Sul (Ae,sul) é calculada pela expressão:  Ae,sul = Área x Xj x g┴ x Fg x Fs x Fw 

(9) É o factor solar do vão envidraçado no Verão, de acordo com a Alínea 4.3.2 do Anexo IV do RCCTE. Se existir dispositivo de protecção solar interior ou exterior, g ┴ é calculado pela 

expressão: [g┴= 0,30 x g┴v + 0,70 x g’┴]. Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume o valor de g┴v.

é o factor solar do vão envidraçado, considerando 

o sistema de protecção 100% activo.

é o factor solar do vidro

é o factor de sombreamento por palas verticais

é o ângulo da pala horizontal (Anexos IV e V - RCCTE )

Significado

é o ângulo da pala vertical (Anexos IV e V - RCCTE )

Significado

é a área do vão envidraçado, incluindo caixilhos

é o factor de sombreamento por palas horizontais
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X

X

X

X

5

mm

Sim X Não

X X

Sim X Não

Número de vidros:

mmSimples (1 vidro)

Vidro exteriorDuplo (2 vidros): Vidro interior

Metálica sem corte térmico

mmLâmina de armm

Fixa

Simples (1 janela)

de correr

mm

Giratória

Espessura dos vidros:

Cor do dispositivo:

Outros dispositivos de oclusão com:

O edifício tem ocupação nocturna importante:

Escura

Cortina interior opaca Clara

Média

permeabilidade ao ar baixa

EscuraMédia

Plástico

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

DESENHO N.º 22

Cor da cortina:

Características do dispositivo de oclusão nocturna:

Duplo (2 janelas)

Duplo (2 vidros)Simples (1 vidro)

Distância entre as duas janelas:

Tipo de janela:

Tipo de caixilharia:

permeabilidade ao ar elevada

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL MÉDIO DIA-NOITE 
(1)

:

1,20

4,30

Madeira

Tipo de vão envidraçado:

ELEMENTOS:

EXTERIOR

VÃO ENVIDRAÇADO

Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, com quadrícula, com vidro simples de 5

mm de espessura e com uma cortina de cor clara e ligeiramente opaca.

Fluxo horiz.

Coef. de transmissão térmica sup. médio dia-noite, Uwdn, em [W/(m
2
.ºC)]

Área total dos envidraçados do tipo indicado, expressa em [m
2
]

Notas:  

Existe dispositivo de oclusão nocturna:

EEV24 EEV27 EEV28

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE:

DESCRIÇÃO:

ELEMENTO:

(1) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi obtido, de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4

de Abril), por consulta da publicação do LNEC: ITE 50. 

CARACTERIZAÇÃO DO VÃO ENVIDRAÇADO, DA CAIXILHARIA E DO VIDRO:

Metálica com corte térmico

QUADRO DE ÁREAS:

Clara
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X

Área Ae,sul(6)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

EEV24 SE 0,40 0,84 0,87 0,70 0,57 10,0 0,96 58,0 0,51 52,0 0,76 14,0 0,94 0,71 0,460 0,90 0,056

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

EEV27 SE 0,40 0,84 0,87 0,70 0,57 10,0 0,96 22,0 0,82 44,0 0,81 14,0 0,94 0,76 0,740 0,90 0,089

EEV28 SW 0,40 0,84 0,87 0,70 0,57 45,0 0,48 22,0 0,82 14,0 0,94 14,0 0,94 0,88 0,370 0,90 0,045

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

1,20 0,189

Área Ae(7)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

EEV24 SE 0,40 0,87 0,38 0,527 0,57 --- 1,00 58,0 0,51 52,0 0,80 14,0 0,96 0,77 0,392 0,90 0,042

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

EEV27 SE 0,40 0,87 0,38 0,527 0,57 --- 1,00 22,0 0,77 44,0 0,84 14,0 0,96 0,81 0,621 0,90 0,067

EEV28 SW 0,40 0,87 0,38 0,527 0,57 --- 1,00 22,0 0,77 14,0 0,96 14,0 0,96 0,92 0,710 0,90 0,077

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

1,20 0,186

Notas:

Sigla Sigla

Área α

Xj F0

g┴v β

g’┴ Ff

g┴ Fs

Fg Fw

αh Ae,sul

Fh Ae

Palas horizontais

Fs
Fw

Ff  (d)

LATITUDE DO LOCAL (Assinale com um "x" a latitude do local ):

Continente e Açores (39º) Madeira (33º)

Palas verticais

Fs
Fh F0 Ff

é o factor de sombreamento por palas horizontais

Orien-

tação
Xj g┴v Fg

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO
(3)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Orien-

tação

Factor horizonte Palas verticais

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO
(2)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Factor de sombreamento (4): Fs

Ff  (d)

Palas horizontais

Área total inicial, em [m2]:

Significado

é a área do vão envidraçado, incluindo caixilhos

g’┴ Fg

Factor de sombreamento (5): Fs

Ff  (e)Fh F0 Ff

g┴

é o factor solar do vidro

é o factor de sombreamento por palas verticais

é o ângulo da pala horizontal (Anexos IV e V - RCCTE )

Ff  (e)

Fw
Factor horizonte

g┴

Significado

g┴v

é o ângulo da pala vertical (Anexos IV e V - RCCTE )

(2) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de aquecimento é feita a partir do Anexo IV do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril );

(3) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de arrefecimento é feita a partir do Anexo V do RCCTE;

(4) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão na situação de Inverno, deve 

ser considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Ainda de acordo com o Anexo IV do RCCTE, apenas para a estação de Inverno, o produto [Xj x Fs] deve ser sempre igual ou 

superior a 0,27 para contabilizar a radiação difusa. Em síntese, para a estação de Inverno, o valor de (Fs) pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):           Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff    

                        

             CORRECÇÃO 2 (a aplicar aos valores obtidos na CORRECÇÃO 1):                  Se Xj x Fs  ≤ 0,27   →   Fs = 0,270 / Xj     ;   Caso contrário.  Fs = Fh x F0 x Ff   

(5) De acordo com os Anexos V do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão no Verão, deve ser 

considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Em síntese, o valor de (Fs) para o Verão pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):          Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff  

(7) De acordo com o Anexo V do RCCTE, para a estação de Verão, a área efectiva do vão envidraçado (Ae), é calculada pela expressão: Ae = Área x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(8) É o factor solar do vão envidraçado no Inverno, de acordo com o Anexo IV do RCCTE. No sector residencial considera-se a existência de, pelo menos, cortinas interiores muito 

transparentes de cor clara (g┴=0,63 para vidro duplo incolor; g┴=0,70 para vidro simples incolor). Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume 

o valor de g┴v.

(6) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, para a estação de Inverno, a área efectiva a Sul (Ae,sul) é calculada pela expressão:  Ae,sul = Área x Xj x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(9) É o factor solar do vão envidraçado no Verão, de acordo com a Alínea 4.3.2 do Anexo IV do RCCTE. Se existir dispositivo de protecção solar interior ou exterior, g ┴ é calculado pela 

expressão: [g┴= 0,30 x g┴v + 0,70 x g’┴]. Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume o valor de g┴v.

Área total inicial, em [m2]:

Área total efectiva a Sul, em [m2]:

é o factor de sombreamento de horizonte

é o factor de selectividade angular do envidraçado

Área efectiva de envidraçado orientado a Sul

Área efectiva de envidraçado na orientação indicada

Fracção envidraçada do vão

é o ângulo de horizonte (vd. Anexo IV do RCCTE )

Área total efectiva para todas as orientações (valor de controlo), em [m2]: 

é o factor solar do vão envidraçado, considerando 

o sistema de protecção 100% activo.

é o factor de obstrução do vão envidraçadoé o factor solar do vão envidraçado

é o factor de orientação dos envidraçados
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Análise térmica do edifício da década de 60 

 

X Madeira Açores

X

EXISTE PLANO MUNICIPAL DE PORMENOR DO LOCAL: Sim X Não

Habitação X Tipologia:   T 3 1

Serviços

X

Notas:            

(1) – Ap = Σ Api ;   

(2) -  Pd = Σ (Pdi x Api) / Σ Ap

Electricidade X 0,086

Electricidade X 0,086

Electricidade X 0,086

X

0,00 0,0

Combustível sólido, líquido ou gasoso Fpui =

SISTEMAS DE PREPARAÇÃO DE ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS (AQS):

EQUIPAMENTO:

Está prevista a instalação de uma caldeira mural a gás, mas na fase de projecto não é especificado o equipamento, a sua eficiencia de conversão nem a

espessura do isolamento do depósito de acumulação, assumindo-se por defeito os valores preconizados no n.º 3 do Anexo VI do RCCTE, presumindo

uma espessura de isolamento inferior a 50 mm.

TIPO DE ENERGIA UTILIZADA:

EQUIPAMENTO:
Máquina Frigorífica (Admitida por defeito de acordo com o n.º 6 do Artigo 15.º do RCCTE, por não ter sido definido em projecto qualquer sistema de 

arrefecimento)

=

EFICIÊNCIA NOMINAL DO EQUIPAMENTO UTILIZADO (ηv): 3,00

TIPO DE ENERGIA UTILIZADA:

EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO DO SISTEMA UTILIZADO (ηa) 0,55

TIPO DE ENERGIA UTILIZADA:

Combustível sólido, líquido ou gasoso

CONTRIBUIÇÃO ANUAL DOS  COLECTORES SOLARES PARA AQS (CALCULADA PELO PROGRAMA SOLTERM DO INETI): 

Esolar (valor total), em [kWh] =

Tubagem com isolante térmico (R ≥ 0,15 

SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO (ARREFECIMENTO):

EQUIPAMENTO:

Combustível sólido, líquido ou gasoso Fpui =

/

Ap, em m2: 66,67

0,87

0,00

Área útil de pavimento(1), Ap, em m2: 66,67 Σ (Api x Pdi): 170,35

Pé-direito médio ponderado(2), Pd, em m: 2,56

Em virtude de o edifício não dispor de nenhum sistema de aquecimento em especifico para efeito de cálculo das necessidade nominais anuais de energia

global primária, Ntc, o RCCTE admite como sistema de climatização para aquecimento uma resistência eléctrica com uma eficiência nominal de 1.

EFICIÊNCIA NOMINAL DO EQUIPAMENTO UTILIZADO (ηi)::

SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO (AQUECIMENTO):

Tubagem sem isolante térmico REDES INTERNAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AQS:

COLECTORES SOLARES ASSOCIADOS À PREPARAÇÃO DE AQS:

EQUIPAMENTO: Não dispõe de qualquer sistema.

Fpui =

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R/C Esq. Marquise 3,66 2,56 9,35

2,73

R/C Esq. Quarto 3 7,39 2,56 18,87

R/C Esq. Dispensa 1,07 2,56

25,50

R/C Esq. Quarto 1 13,84 2,56 35,36

R/C Esq. Quarto 2 9,98 2,56

7,87

R/C Esq. Corredor 6,74 2,56

[m3]

R/C Esq. Cozinha

31,96

R/C Esq. Instalação Sanitária 2 1,72 2,56 4,39

R/C Esq. Sala 12,51 2,56

17,22

R/C Esq. Instalação Sanitária 1 3,08 2,56

De 10 m a 18 m De 18 m a 28 m Superior a 28 m

ÁREA ÚTIL DE PAVIMENTO E PÉ-DIREITO MÉDIO

17,09

(Api) [m
2] (Pdi) [m]

6,69 2,56

Piso Compartimento da fracção autónoma

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA FRACÇÃO AUTÓNOMA

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE SE INTEGRA A FRACÇÃO AUTÓNOMA:

EDIFÍCIO: Moradia Multifamiliar

LOCALIDADE:

N.º FRACÇÕES: 8 fracções autónomas

FRACÇÃO: R/C Esquerdo

ALTITUDE DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO (em metros):

IDENTIFICAÇÃO, TIPOLOGIA E LOCALIZAÇÃO DA FRACÇÃO AUTÓNOMA EM ESTUDO:

565

POSIÇÃO (RUGOSIDADE):

Interior de uma zona urbana Periferia de zona urbana ou zona rural

ÁREA DE COLECTORES, em [m2]:

Zona muito exposta ao vento

Se é de Serviços indique o número de dias/ano de consumo de AQS:

Número de pisos da fracção autónoma:

Consumo de AQS (litros/dia):

LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL: Continente

Covilhã

CovilhãCONCELHO:

Área útil Pé-direito (Api x Pdi)

FUNÇÃO:

ALTURA ACIMA DO SOLO:

Menor do que 10 m
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X   

I2 X

V2 X

X

Orientação NE

Ir [kWh/m2] 320

REGIÃO (PARA EDIFÍCIOS NO TERRITÓRIO 

(2) - Anexo III do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – Apenas para os concelhos de Alcácer do Sal, Alcobaça, Leiria, Pombal, e Santiago do Cacém.

320 790

Notas:  

(1) – Considera-se Região Sul, nos termos do Anexo III do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril), toda a área a Sul do rio Tejo e ainda

os concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira, Azambuja, Cartaxo e Santarém. A Região Norte

corresponde à restante área do continente não incluída na Região Sul.

Energia solar média incidente numa superf. vertical orientada a Sul, Gsul: 90 [kWh/(m2.mês)]

Amplitude térmica média diária do mês mais quente, ΔT:

Valor médio da temp. do ar exterior na estação convencional de Verão, θm: 19,0 [ºC]

SE S

V3

450

Intensidade média da radiação solar durante a estação convencional de arrefecimento (Verão), Ir:

SW W NW Horiz.N E

200 450 470 420 470

13,00 [ºC]

---

I3

Temperatura exterior de projecto de Verão, Te: 32,0 [ºC]

N.º de Graus-dias de aquecimento (base de 20ºC), GD: 2250 [ºC.dia]

DADOS CLIMÁTICOS DE REFERÊNCIA (2):

Duração da estação de aquecimento, M: 7,30 [meses]

NORTE SUL

Zona climática de Verão: V1

ZONAMENTO CLIMÁTICO (2):

Zona climática de Inverno: I1

FICHA DE DADOS CLIMÁTICOS

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL: Continente Madeira Açores

CONCELHO: Covilhã

LOCALIDADE: Covilhã

DISTÂNCIA À ORLA COSTEIRA (3) (EM QUILOMETROS):

ALTITUDE DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO (EM METROS): 565
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Si Msi x ri x Si

 [m2] [kg]

32,89 2335,2

1,97 188,5

0,54 38,3

6,78 1017,0

0,22 33,0

0,59 88,5

1,49 16,8

0,74 53,9

0,25 10,2

1,19 86,8

0,88 42,4

1,09 67,1

0,21 17,9

2,38 227,5

0,96 61,0

12,90 916,0

3,85 368,6

2,06 130,6

12,56 1883,9

50,46 7568,3

12,56 3768,0

50,46 15138,0

29,11 4297,1

11,22 2245,0

5,78 888,0

2,39 477,9

3,97 538,5

42504,00

/

66,67

=

637,49

FORTE

1,00

PRI1b - Parede simples de alvenaria (coluna da chaminé) 40,70 1,00

It > 400 Inércia Forte

PRI1a - Parede simples de alvenaria (coluna da chaminé - Azulejo) 72,90

LIE1 - Pavimento intermédio (zonas húmidas - Ladrilhos)

PIE3 - Paredes de compartimentação interior (cerâmico - cerâmico) - Zona 

húmida
PIE3 - Paredes de compartimentação interior (estuque - reboco) - Zona húmida

300,00

300,00

147,64

200,04

153,64

200,04

135,64

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

QUALIFICAÇÃO DA CLASSE DE INÉRCIA TÉRMICA 
(2)

:

Área útil de pavimento, Ap, em [m2]:

1,00

LIE2 - Pavimento intermédio (zonas secas - Parquet)

PIE1 - Paredes de compartimentação interior (estuque - estuque) -  zona seca
PIE2a - Paredes de compartimentação interior (estuque - cerâmico) - zona 

húmidaPIE2b - Paredes de compartimentação interior (estuque - estuque) - zona 

húmida

1,00

1,00

PVT1 - Pavimento em contacto com o terreno (zonas húmidas - Ladrilhos) 150,00 1,00

PVT2 - Pavimento em contacto com o terreno (zonas secas - parquet) 150,00 1,00

Massa superficial útil por metro quadrado de área útil de pavimento, It, em [kg/m2]:

Σ (Msi x ri x Si ) :

150 ≤ It ≤ 400 Inércia Média

Classe de Inércia térmica do edifício (fracção autónoma):

Notas:

(1) – Quantificação de (I t) de acordo com Alínea 2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril);

(2) - Segundo o valor encontrado para (I t), definem-se três classes de inércia (Fraca, Média ou Forte) de acordo com o Quadro VI.6 do RCCTE (Decreto-Lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril), conforme a seguir se indica:

It < 150 Inércia Fraca

PRI4 - Parede dupla de alvenaria (Zona de circulação comum - Zona seca) 71,00 1,00
PRI5a - Parede dupla de alvenaria (zona de circulação comum - cozinha) - 

revest.
95,70 1,00

PRI5b - Parede dupla de alvenaria (zona de circulação comum - cozinha) 63,50 1,00

PRI2d - Parede simples de alvenaria (tubo de queda - cozinha) 86,52 1,00

PRI3a - Parede dupla de alvenaria (Marquise) revest. a azulejo 95,70 1,00

PRI3b - Parede dupla de alvenaria (Marquise) 63,50 1,00

PPE3 - Caixa de estore inserida em parede exterior 11,30 1,00

PRI2b - Parede simples de alvenaria (tubos de queda - WC) 48,20 1,00

PRI2a - Parede simples de alvenaria (tubos de queda - WC) revest. 72,90

PRI2c - Parede simples de alvenaria (tubo de queda - dispensa) 61,81 1,00

PPE1 - Vigas e pilares da parede exterior 1 150,00 1,00

PPE2a - Vigas e pilares da parede exterior 2 150,00 1,00

PPE2b - Vigas e pilares da parede exterior 2 150,00 1,00

PRE1 - Parede dupla de alvenaria de tijolo (zonas secas) 71,00 1,00

PRE2a - Parede dupla de alvenaria de tijolo (zonas húmidas) 95,70 1,00

PRE2b - Parede dupla de alvenaria de tijolo (zonas húmidas) 71,00 1,00

Elemento de construção
Msi Correcção

FICHA DE INÉRCIA TÉRMICA

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

QUANTIFICAÇÃO DA INÉRCIA TÉRMICA INTERIOR (1), (It):

[kg/m2] (ri)
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Paredes exteriores Área U U x A

A [m2] [W/m2.ºC] [W/ºC]

Zonas correntes:

PRE1-Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento, tijolo de 11 (11 

cm), Espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)
32,89 1,15 37,82

PRE2a-Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por revest.cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm) reboco de 

argamassa de cimento, tijolo de 11 (11 cm), espaço de ar (3 cm), tijolo furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)
1,97 1,17 2,30

PRE2b-Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por Estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento, tijolo de 11 (11 

cm), espaço de ar (3 cm), tijolo furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm).
0,54 1,15 0,62

0,00 0,00

Zonas de ponte térmica plana:

PPE1-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento (2 

cm).
6,78 2,81 19,07

PPE2a-Parede constituída (do interior para o exterior) por revestimento cerâmico (azulejo) (7,5mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de 

cimento tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
0,22 3,03 0,67

PPE2b-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão 

armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
0,59 2,10 1,24

PPE3-Parede constituída (do interior para o exterior) por uma caixa de estore de madeira semi densa com uma espessura de (2 cm), e espaço de ar fortemente 

ventilado.
1,49 2,70 4,02

Portas exteriores:

0,00 0,00

0,00 0,00

Área total para o cálculo do factor de forma, em [m2]: 44,48 Σ = 65,73

Folha de cálculo FC IV.1a do RCCTE

Perdas associadas à envolvente exterior

Paredes e pavimentos em contacto com o solo Perímetro Ψ ψ x B

B [m] [W/m.ºC]  [W/ºC]

Pavimentos:

PVT1-Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso parquet/tacos (2,2 cm), argamassa (8 mm), betão de regularização (1,5 cm), laje maciça de betão 

armado (17 cm), betão de regularização (4 cm), camada drenante em enrocamento de granito britado e solo compactado.
22,20 2,50 55,50

PVT2-Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso ladrilhos cerâmicos (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), betão de argregados leves 

(1,5 cm), betão de regularização (1,5 cm), laje maciça de betão armado (17 cm), betão de regularização (4 cm), camada drenante em enrocamento de granito britado e solo 
7,78 2,50 19,45

Paredes:

0,00

0,00

Σ = 74,95

Pontes térmicas lineares Comp. Ψ ψ x B

Ligações entre: B [m] [W/m.ºC] [W/ºC]

Fachada e pavimentos térreos:

PLA1-Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior. (Zonas secas) 14,43 1,20 17,32

PLA2-Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior. (Zonas húmidas) 1,57 1,20 1,88

Fachada e pavimentos sobre espaços não úteis ou exterior:

0,00

0,00

Fachada e pavimentos intermédios:

PLC1-Perímetro ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento repartido na caixa de ar da parede exterior acima e abaixo do nível da laje. 14,43 0,25 3,54

PLC2-Perímetro ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento repartido na caixa de ar da parede exterior acima e abaixo do nível da laje. 1,57 0,25 0,38

Fachada e cobertura inclinada ou terraço: 0,00

0,00

0,00

Fachada e varanda

PLE1-Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior abaixo da laje e janela de sacada acima da 

laje, configurando uma situação não tipificada no Anexo IV do RCCTE para o psi superior*.
3,47 0,50 1,74

PLE2-Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior abaixo e acima da laje de piso. 4,45 0,42 1,85

Duas paredes verticais:

PLF1-Intersecção de duas paredes verticais, ambas sem isolamento térmico repartido na caixa de ar. 9,86 0,20 1,97

0,00

Fachada e caixa de estore:

PLCE1-Ligação da fachada com caixa de estore, sem isolamento repartido ou isolante na caixa-de-ar de paredes duplas. 7,47 1,00 7,47

0,00

Fachada e padieira, ombreira ou peitoril:

PLH1-Ligação da caixilharia do vão envidraçado com a parede exterior através da interposição de padieira, ombreira e peitoril em pedra natural, sem contacto directo 

com o isolante, nem complanaridade entre ambos o envidraçado e o isolante.
21,58 0,20 4,32

PLH2-Ligação da caixilharia do vão envidraçado de sacada com a parede exterior através da interposição de soleira em pedra natural, sem contacto directo com o 

isolante, nem complanaridade entre ambos o envidraçado e o isolante, configurando uma situação não tipificada na Tabela IV do RCCTE.
19,10 0,50 9,55

Outras:

0,00

0,00

Σ = 50,01

190,69TOTAL DA FOLHA FC IV.1a, em [W/ºC] =  
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Paredes em contacto com espaços não-úteis ou edifícios adjacentes Área U ζ U x A x ζ

A [m2] [W/m2.ºC] [---] [W/ºC]

Zonas corrente:

PRI1a-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 4 e Reboco de argamassa de cimento (1 cm)
0,74 2,56 1,00 1,89

PRI1b-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 4 e reboco de argamassa de 

cimento (1 cm)
0,25 2,66 1,00 0,67

PRI2a-Parede simples de alvenaria de tijolo constituída (do interior para o exterior) por revestimento cerâmico (azulejos) (7,5 mm), argamassa de 

assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado (4 cm) e reboco de argamassa de cimento (1 cm).
1,19 2,56 0,50 1,52

PRI2b-Parede simples de alvenaria de tijolo constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 

cm), Tijolo furado (4 cm) e reboco de argamassa de cimento (1 cm).
0,88 2,53 0,50 1,11

PRI2c-Parede simples de alvenaria de tijolo constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm),  reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), Tijolo furado (7 cm) e reboco de argamassa de cimento (1 cm).
1,09 2,00 0,50 1,09

PRI2d-Parede simples de alvenaria de tijolo constituída (do interior para o exterior) por revestimento cerâmico (azulejos) (7,5 mm), argamassa de 

assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado (7 cm) e reboco de argamassa de cimento (1 cm).
0,21 2,08 0,50 0,22

PRI3a-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 11 (11 cm), espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento 
2,38 1,06 0,80 2,02

PRI3b-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 11 (11 cm), espaço de ar 

não ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)
0,96 1,07 0,80 0,82

PRI4-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 

11 (11 cm), espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)
12,90 1,05 0,30 4,05

PRI5a-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 11 (11 cm), espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento 
3,85 1,06 0,30 1,22

PRI5b-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 11 (11 cm), espaço de ar 

não ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)
2,06 1,07 0,30 0,66

Zonas de ponte térmica plana:

PPI1-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e 

reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm).
0,88 2,45 0,80 1,73

PPI2-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por estuque e tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), pilar ou 

viga em betão armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm).
2,30 1,95 0,30 1,35

PPI3a-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional.
0,22 2,38 0,30 0,16

PPI3b-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e 

reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm).
0,95 2,45 0,30 0,70

0,00

0,00

Portas:

POI1- Porta em madeira maciça semi-densa de carvalho com 5 cm de espessura situada na caixa de escadas que permite o acesso à cave. 1,95 1,86 0,30 1,09

0,00

0,00

0,00

Área total equivalente para o cálculo do factor de forma (A x ζ), em [m2]: 2,90 Σ = 20,30

Folha de cálculo FC IV.1b do RCCTE

Perdas associadas à envolvente interior

Vãos envidraçados em contacto com espaços não-úteis Área U ζ U x A x ζ

A [m2] [W/m2.ºC] [---] [W/ºC]

EEV7-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de alumínio de correr, sem classificação, sem corte térmico, sem quadricula, com vidro simples e 

incolor, com uma cortina não opaca muito transparente.
0,59 4,30 0,80 2,03

EEV8-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção 

exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
2,48 3,40 0,80 6,75

0,00

0,00

Área total equivalente para o cálculo do factor de forma (A x ζ), em [m2]: 2,46 Σ = 8,78

Pontes térmicas lineares Comp. Ψ ζ ψ x B x ζ

(apenas para paredes de separação para espaços não-úteis com ζ > 0,7) B [m] [W/m.ºC] [---] [W/ºC]

0,00

PLI1i- Ligação da parede da chaminé com a zona de registo - Perímetro ao nível da intersecção da parede da chaminé com o registo horizonta da 

chaminé.
1,28 0,50 1,00 0,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σ = 0,64

29,72TOTAL DA FOLHA FC IV.1b, em [W/ºC] =  
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Vãos envidraçados exteriores Área U U x A

Verticais: A [m2] [W/m2.ºC] [W/ºC]

EEV1-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
2,04 3,40 6,94

EEV2-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
1,18 3,40 4,01

EEV3-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
3,15 3,40 10,71

EEV5-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
1,32 3,40 4,49

EEV6-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
1,32 3,40 4,49

EEV4-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de alumínio de correr, sem classificação, sem corte térmico, sem 

quadricula, com vidro simples e incolor, com uma cortina não opaca muito transparente.
0,59 3,40 2,01

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Área total para o cálculo do factor de forma, em [m2]: 9,60 Σ = 32,64

Vãos envidraçados exteriores Área U U x A

Horizontais: A [m2] [W/m2.ºC] [W/ºC]

0,00

0,00

0,00

0,00

Área total para o cálculo do factor de forma, em [m2]: 0,00 Σ = 0,00

32,64TOTAL DA FOLHA FC IV.1c, em [W/ºC] =  

Folha de cálculo FC IV.1c do RCCTE

Perdas associadas aos vãos envidraçados exteriores
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Área útil de pavimento (Ap): 66,67 [m2]

x

Pé-direito médio ponderado (Pd): 2,56 [m]

=

Volume interior útil (V): 170,35 [m3]

Cumpre a NP 1037-1? (Sim ou Não) Não 0,60

Se Não:

Classe da caixilharia? S/C

Caixas de estore? SIM

Classe de exposição? 1 0,90

Aberturas auto-reguladas? Não

Área de envidraçados > (0,15 x Ap)? Não 9,60

Portas exteriores bem vedadas? Sim 10,00

Caudal de insuflação, em (m3/h): 0,00

Caudal extraído, em (m3/h):

Diferença entre os caudais, em (h-1): 0,00 / V = 0,000

(*) Valor que determina 

o caudal de inf ilt ração

Caudal de infiltração (*), em (h-1):

Recuperador de calor?  Não

0,00

 Rph =  0,000

  M = 7,30

  Pv =

Ev = 0,00

Volume interior útil, em [m3]          V = 170,35

x

Taxa de Renovação Nominal, em [h-1]:                               Rph = 0,900

x

0,34

x

     (1 - ηV) = 1,00

=

52,13

nominal (Quadro IV.1):

Taxa de renovação nominal, em [h-1]  (valor mínimo de 0,6 h-1):                            Rph = (Vf / V) + Vx =

Ventilação mecânica (excluir exaustor de cozinha):

→   Se não: ηV =

  (Sim ou Não)

Rph =

Aenv, [m
2
] =

0,15 x Ap, [m
2
] =

(Sim ou Não)

(Sim ou Não)

Vf = maior entre Vins e Vev

(1,2,3 ou 4)

(Sim ou Não)

(Sim ou Não)

   Sendo :   Ev = Pv x 24 x 0,03 x M 

Duração da estação de aquecimento, em (meses)                                               

Potência dos ventiladores, em (W):                                                                           

                                         TOTAL DA FOLHA FC IV.1d, em [W/ºC] = 

Consumo de energia para os ventiladores (Inverno), em (kWh):                   

Folha de cálculo FC IV.1d do RCCTE

Perdas associadas à renovação de ar

Ventilação natural (mesmo que exista exaustor de cozinha):

(S/Classif., 1, 2 ou 3)

Se Sim:   Rph =

 

Taxa de renovação

→   Se sim:  ηV =

Vf  =  Vins =

Vx =

Vev =

 │Vins - Vev│=
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Ganhos térmicos solares brutos:

Área Área efect. 

Identificação do vão envidraçado Orient. do vão a Sul

A [m2] Xj g┴ Fs Fg Fw Ae [m2]

Verticais:

EEV1-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com 

vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
NE Simples 2,04 0,33 0,70 0,82 0,65 0,90 0,23

EEV2-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com 

vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
SE Simples 1,18 0,84 0,70 0,34 0,65 0,90 0,14

EEV3-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com 

vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
NE Simples 3,15 0,33 0,70 0,82 0,65 0,90 0,35

EEV5-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com 

vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
SW Simples 1,32 0,84 0,70 0,76 0,65 0,90 0,35

EEV6-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com 

vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
SW Simples 1,32 0,84 0,70 0,75 0,65 0,90 0,34

EEV4-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de alumínio de correr, sem classificação, sem corte térmico, 

sem quadricula, com vidro simples e incolor, com uma cortina não opaca muito transparente.
SE Simples 0,59 0,84 0,87 0,70 0,70 0,90 0,19

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

Horizontais:

0 HOR 0,00 0,90 0,00

0 HOR 0,00 0,90 0,00

0 HOR 0,00 0,90 0,00

0 HOR 0,00 0,90 0,00

 ΣAe= 1,59

x

90,0

x

7,3

=

1044,49

Ganhos térmicos internos brutos:

Ganhos internos médios (qi); (Quadro IV.3):

Duração da estação de aquecimento (M):

Área útil de pavimento (Ap):   [m2]

  

Ganhos térmicos internos brutos (Qi):

Ganhos térmicos totais úteis:

η =

Cálculos auxiliares:   

(consulta do Anexo IV do RCCTE)

 γ = Qg / NBA(1) =

FORTE a = 4,2 η =

 

2446,25Ganhos térmicos totais brutos Qg, em kWh/ano:

Factor de utilização dos ganhos térmicos (η):

GANHOS TÉRMICOS TOTAIS ÚTEIS (Qgu), em kWh/ano:

Folha de cálculo FC IV.1e do RCCTE

Ganhos úteis na estação de aquecimento (Inverno )

Área efectiva total equivalente na orientação sul (ΣAe), em [m2]:

Radiação solar incidente num envidraçado a sul (Gsul), em kWh/m2.mês:

Factor 

orient.

Factor 

solar

Factor 

obstr.

Fracção 

envidr.

Factor 

select.Tipo  de vidro 
(simples / duplo)

Duração da estação de aquecimento (M), em meses:

4,00

(1) Necessidades Brutas de Aquecimento (da folha FC IV.2)

0,99789

Ganhos térmicos solares brutos (Qs), em kWh/ano:

7,30

x

66,67

0,24677

=

2441,08

  [W/m2]

0,99789

x

Qg = Qi + Qs =

Inércia térmica do edifício (Fraca, Média ou Forte):  

Parâmetros para a determinação do factor de utilização dos ganhos térmicos (η): 

 

=

1401,75

x

  [meses]

  [kWh/ano]

x

0,720
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[m2]

44,48

0,00

0,00

9,60

[m2]

2,90

0,00

0,00

2,46

59,43

/

170,35

=

0,349

2250

Valor de Ni, em [kWh/m2.ano] Cálculo auxiliar

4,5 + 0,0395 x GD 93,38

4,5 + (0,021 + 0,037 x FF) x GD 80,79

[4,5 + (0,021 + 0,037 x FF) x GD] x (1,2 - 0,2 x FF) 91,32

4,05 + 0,06885 x GD 158,96

93,38

Factor de forma

Nec. nominais de aquecimento máximas - Ni, em [kWh/m2.ano]: 

Área total para efeitos de cálculo do factor de forma, expressa em [m2] :

1 < FF  ≤ 1,5

FF > 1,5

FF  ≤  0,5

0,5 < FF  ≤ 1

Factor de forma (FF):

Graus-dias no local (GD), em (ºC.dia):

Expressões para o cálculo de Ni:

Pavimentos interiores:

Envidraçados interiores:

Volume (da FC IV.1d), em [m3]:

Envidraçados exteriores:

Das FC IV.1b: (Áreas equivalentes:  A x ζ )

Paredes interiores:

Coberturas interiores:

Paredes exteriores:

Coberturas exteriores:

Pavimentos exteriores:

Folha de cálculo FC IV.1f do RCCTE

Valor máximo das necessidades de aquecimento (Ni )

Factor de forma:

Das FC IV.1a e 1c: (Áreas)

190,69

29,72

32,64

52,13

Σ = 305,18

x

2250

x

0,024

=

16479,53

+

0,00

16479,53

-

2441,08

=

14038,45

/

66,67

=

210,55

≤

93,38

NÃO VERIFICA

225,5%

Folha de cálculo FC IV.2 do RCCTE

Cálculo do indicador (Nic )

Perdas térmicas associadas a:

Renovação de ar (da FC IV.1d), em W/ºC

=

Relação percentual  Nic / Ni:

Envolvente exterior (da FC IV.1a), em W/ºC

Envolvente interior (da FC IV.1b), em W/ºC

Vãos envidraçados exteriores (da FC IV.1c), em W/ºC

Coeficiente global de perdas, em W/ºC:

Graus-dias no Local (GD), em ºC.dia:  

Consumo dos ventiladores EV (da FC IV.1d), em kWh/ano: 

Nec. nominais de aquecimento (Nic), em kWh/m2.ano          

Nec. nominais de aquec. máximas (Ni), em kWh/m2.ano   

Avaliação (Verifica / Não verifica):

Ganhos térmicos úteis (Qgu), da FC IV.1e, em kWh/ano

Necessidades de aquecimento (NA), em kWh/ano 

Área útil de pavimento (Ap), em m2    

(excluindo o exaustor da cozinha, se este existir)

Necessidades brutas de aquecimento (NBA), em kWh/ano:
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 (da FC IV.1a) 65,73 (W/ºC)

+

 (da FC IV.1a) 0,00 (W/ºC)

+

  (da FC V.1b) 0,00 (W/ºC)

+

 (da FC V.1b) 32,64 (W/ºC)

+

  (da FC IV.1d) 52,13 (W/ºC)

=

150,50 (W/ºC)

25,0 (ºC)

-

19,00 (ºC)

=

6,0 (ºC)

x

150,50 (W/ºC)

x

2,928

=

2644,01 (kWh/ano)Perdas térmicas brutas totais (Qp):

Temperatura média do ar exterior na estação de arrefecimento (θm):

Temperatura interior de referência:

Diferença de temperatura interior-exterior:

Perdas específicas totais:

Folha de cálculo FC V.1a do RCCTE

Perdas térmicas totais brutas (Q p )

Perdas específicas:

Perdas associadas à renovação de ar,  

Perdas térmicas brutas:

Perdas específicas totais:

Perdas associadas às paredes exteriores [Σ(UixAi)],

Perdas associadas aos pavimentos exteriores [Σ(UixAi)],  

Perdas associadas às coberturas exteriores [Σ(UixAi)],

Perdas associadas aos envidraçados exteriores [Σ(UixAi)],
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Folha de cálculo FC V.1b do RCCTE

Perdas específicas associadas a coberturas e vãos envidraçados exteriores

Vãos envidraçados exteriores Área U U x A

Verticais: A [m2] [W/m2.ºC] [W/ºC]

EEV1-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 5 

mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
2,04 3,40 6,94

EEV2-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 5 

mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
1,18 3,40 4,01

EEV3-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 5 

mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
3,15 3,40 10,71

EEV5-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 5 

mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
1,32 3,40 4,49

EEV6-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 5 

mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.
1,32 3,40 4,49

EEV4-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de alumínio de correr, sem classificação, sem corte térmico, sem quadricula, com 

vidro simples e incolor, com uma cortina não opaca muito transparente.
0,59 3,40 2,01

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

Σ = 32,64
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4,00  (W/m2)

x

66,67  (m2)

x

2,928

=

780,89  (kWh)

Folha de cálculo FC V.1e do RCCTE

Ganhos térmicos internos brutos (Q int )

Ganhos térmicos internos (Qint):

Ganhos internos médios (qi); (Quadro IV.3): 

Área útil de pavimento, Ap:

(da FC V.1c) 448,96  (kWh)

+

(da FC V.1d) 1216,49  (kWh)

+

 (da FC V.1e) 780,886  (kWh)

=

2446,34  (kWh)

Ganhos solares pela envolvente exterior opaca (Qext), 

Ganhos solares pelos vãos envidraçados ext. (Qenv),

Ganhos térmicos internos (Qint),

Ganhos térmicos totais brutos na estação de arrefecimento (Qg):

Folha de cálculo FC V.1f do RCCTE

Ganhos térmicos totais brutos na estação de arrefecimento (Q g )

(da FC V.1f) 2446,34  (W/m2)

/

(da FC V.1a) 2644,01  (m2)

=

0,92524

FORTE a = 4,2

0,83771  (kWh)

1

-

0,83771

=

0,16229

x

(da FC V.1f) 2446,34  (kWh)

=

397,01

+

0,00

=

TOTAL: 397,01

/

66,67  (m2)

=

5,95

≤

18,00

33,1%

Folha de cálculo FC V.1g do RCCTE

Cálculo do indicador Nvc

Ganhos térmicos totais brutos (Qg)

Perdas térmicas totais brutas (Qp)

Área útil de pavimento (Ap)

Factor de utilização dos ganhos térmicos (η):

Inércia térmica do edifício (Fraca, Média ou Forte ):

Factor de utilização dos ganhos térmicos (η) - Anexo IV

Ganhos térmicos totais brutos (Qg)

 (kWh/ano)

Consumo de energia para os ventiladores (Verão), sendo (Ev = Pv x 24 x 0,03 x 4)

(Pv da Folha FCIV.1d)

Parâmetro (γ) 

Necessidades de arrefecimento  (kWh/ano)

(excluindo o exaustor da cozinha, se este existir)

 (kWh)

Avaliação (Verifica / Não verifica):

Relação percentual  Nvc / Nv:

VERIFICA

 [kWh/(m2.ano)]

 [kWh/(m2.ano)]

Necessidades nominais de arrefecimento - Nvc  

Necessidades nominais de arref. máximas admissíveis - Nv 
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160,00

x

4187

x

45,0

x

365

/

3600000

=

3056,51

/

0,55

=

5557,29

-

0,0

-

0,0

=

5557,29

/

66,67

=

83,35

≤

70,95

NÃO VERIFICA

117,5%

Folha de cálculo FC VI.1

Cálculo do indicador Nac

(Folha de cálculo sugerida, não incluída no RCCTE)

Consumo médio diário de referência de AQS (MAQS), em [litros]

Eficiência de conversão dos sistemas convencionais utilizados (ηa)

Aumento de temperatura para preparação de AQS (ΔT), em [ºC]

Número anual de dias de consumo de AQS (nd), em [dias]

Relação percentual  Nac / Na:

Valor máximo admissível das necessidades nominais anuais de energia útil para 

preparação de AQS (Na), em [kWh/(m2.ano)]                                                    (da FC VI.2)

Necessidades nominais de energia útil para preparação de AQS (Nac), em 

[kWh/(m2.ano)]

Energia despendida nos sistemas convencionais, em [kWh/ano]

Energia necessária para aquecimento da água sanitária (Qa), em [kWh/ano]

Contribuição dos sistemas de colectores solares (Esolar), em [kWh/ano]

Contribuição de outras energias renováveis (Eren), em [kWh/ano]

Necessidades de energia útil para preparação de AQS, em [kWh/ano]

Área útil de pavimento (Ap), em [m2]

Avaliação (Verifica / Não verifica):

(da FC VI.1) 160,00

x

(da FC VI.1) 365,00

x

0,081

=

4730,40

/

66,67

=

70,95

Folha de cálculo FC VI.2 

Valor máximo admissível das necessidades nominais de energia para AQS (Na )

Número anual de dias de consumo de AQS (nd), em [dias]

(Folha de cálculo sugerida, não incluída no RCCTE)

Consumo médio diário de referência de AQS (MAQS), em [litros]

Valor máximo admissível das necessidades nominais anuais de energia útil para 

preparação de AQS (Na), em [kWh/(m2.ano)]:

Valor máximo admissível de energia útil, em [kWh/ano]

Área útil de pavimento (Ap), em [m2]
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(da FC IV.2) 210,55

x

0,086

x

0,10

/

0,87

=

2,08

(da FC V.1g) 5,95

x

0,086

x

0,10

/

3,00

=

0,02

(da FC VI.1) 83,35

x

0,086

=

7,17

9,27

≤

10,58

87,6%

0,88

B-

(TOTAL PARCIAL 3), em [kgep/(m2.ano)]:

Necessidades nominais anuais globais de energia primária (Ntc), em 

[kgep/(m
2
.ano)]:                                              (somatório dos totais parciais: 1+2+3):

Valor máximo admissível das necessidades nominais anuais globais de energia 

primária (Nt), em [kgep/(m
2
.ano)]:                                                                    (da FC VII.2):

Nec. nominais anuais de energia útil para AQS (Nac), em [kWh/(m2.ano)]:

Factor de conversão de energia útil para energia primária (Fpua):

Factor de conversão de energia útil para energia primária (Fpuv ):

Eficiência nominal dos equipamentos utilizados no arrefecimento (ηi):

Classe energética da fracção autónoma (ou corpo):

Parâmetro para a avaliação da classe energética:  R= Ntc/Nt =

Avaliação (Verifica / Não verifica):

Relação percentual  Ntc / Nt:

VERIFICA

(TOTAL PARCIAL 2), em [kgep/(m2.ano)]:

Folha de cálculo FC VII.1 

Cálculo do indicador Ntc

(Folha de cálculo sugerida, não incluída no RCCTE)

Nec. nominais anuais de energia útil de aquec. (Nic), em [kWh/(m2.ano)]:

Nec. nominais anuais de energia útil de arrefecimento (Nvc), em [kWh/(m2.ano)]:

Factor de conversão de energia útil para energia primária (Fpui):

(TOTAL PARCIAL 1), em [kgep/(m2.ano)]:

Eficiência nominal dos equipamentos utilizados no aquecimento (ηi):

(da FC IV.1f) 93,38

x

0,01

=

0,93

(da FC V.2) 18,00

x

0,01

=

0,18

(da FC VI.2) 70,95

x

0,15

=

10,64

11,76

x

0,90

=

10,58

Folha de cálculo FC VII.2 

Valor máximo admissível das necessidades anuais globais de energia primária (Nt )

(Folha de cálculo sugerida, não incluída no RCCTE)

Valor máx. adm. das nec. de energia útil de aquec. (Ni), em [kWh/(m2.ano)]:

                                          (somatório dos totais parciais: 1 + 2 + 3), em [kgep/(m2.ano)]:

Valor máximo admissível das necessidades nominais anuais globais de energia 

primária (Nt), em [kgep/(m2.ano)]:                                    

(TOTAL PARCIAL 1), em [kgep/(m2.ano)]:

Valor máx. adm. das nec. de energia útil de arrefec. (Nv), em [kWh/(m2.ano)]:

Valor máx. adm. das nec. de energia útil para AQS (Na), em [kWh/(m2.ano)]:

(TOTAL PARCIAL 3), em [kgep/(m2.ano)]:

(TOTAL PARCIAL 2), em [kgep/(m2.ano)]:
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66,67

2,56

A U

 [m
2
] [W/(m2.ºC)]

a.1)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

a.2)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Total: 0,00

b.1)

35,40 Quadro I

b.2)

0,74 2,56

0,25 2,66

2,06 0,30

Total: 38,45

c.1)

6,78 2,81

0,22 3,03

0,59 2,10

1,49 2,70

c.1)

0,88 2,45

0,00 0,00

0,00 0,00

Total: 9,96

d.1)

0,00 0,00

0,00 0,00

d2)

d.2.1)

0,00 0,00

0,00 0,00

d.2.2)

0,00 0,00

0,00 0,00

d.3)

0,00 0,00

0,00 0,00

d.4)

0,00 0,00

0,00 0,00

Total: 0,00

0

0

0

0

Sob área não útil:

0

0

0

0

Inclinadas:

0

PPI1-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), pilar ou 

viga em betão armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm).

PPE2b-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento 

tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

Ventilado:

Em terraço:

0

0

Em desvão:

0

Não ventilado:

0

d) Coberturas:

PPE3-Parede constituída (do interior para o exterior) por uma caixa de estore de madeira semi densa com uma espessura 

de (2 cm), e espaço de ar fortemente ventilado.

Conforme descritas no Quadro I

PRI1b-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo 

furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)

Interiores:

PRI1a-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de 

assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 4 e Reboco de argamassa de cimento (1 

PRI5b-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo 

furado 11 (11 cm), espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento 

c) Pontes térmicas planas:

PPE1-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 

cm) e reboco de argamassa de cimento (2 cm).

Na envolvente exterior:

PPE2a-Parede constituída (do interior para o exterior) por revestimento cerâmico (azulejo) (7,5mm), argamassa de 

assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e 

b) Paredes:

Na envolvente interior:

Exteriores:

0

Edifício (FA): R/C Esquerdo

Área útil de pavimento (Ap), em m2:

Pé-direito médio ponderado (Pd), em m:

0

0

Elementos da envolvente em zona corrente

a) Pavimentos:

Sobre o exterior:

0

0

Sobre área não útil:

0

0

FICHA N.º 2 do RCCTE

REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DE EDIFÍCIOS 

Levantamento dimensional de cada fracção autónoma ou corpo de um edifício

(Nos termos da alínea b)  do n.º 2 do artigo 12.º)

0
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COEF. DE ABSORÇÃO

α

0,40

0,40

0,40

0,00

0,40

0,00

0,40

0,00

B ψ,

 [m] [W/(m.ºC)]

22,20 2,50

7,78 2,50

Total: 29,98

0,00 0,00

0,00 0,00

Total: 0,00

B ψ,

 [m] [W/(m.ºC)]
a.1)

14,43 1,20

1,57 1,20

a.2)

14,43 0,25

1,57 0,25

a.3)

0,00 0,00

0,00 0,00

b.1)

0,00 0,00

0,00 0,00

b.2)

3,47 0,50

4,45 0,42

b.3)

7,47 1,00

0,00 0,00

b.4)

21,58 0,20

19,10 0,50

9,86 0,20

0,00 0,00

PLA1-Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede 

exterior. (Zonas secas)

Intermédio:

PLCE1-Ligação da fachada com caixa de estore, sem isolamento repartido ou isolante na caixa-de-ar de paredes 

duplas.

Peitoril/padieira:

PLH1-Ligação da caixilharia do vão envidraçado com a parede exterior através da interposição de padieira, ombreira e 

peitoril em pedra natural, sem contacto directo com o isolante, nem complanaridade entre ambos o envidraçado e o 

isolante.

c) Ligação entre duas paredes verticais:

0

PLH2-Ligação da caixilharia do vão envidraçado de sacada com a parede exterior através da interposição de soleira em 

pedra natural, sem contacto directo com o isolante, nem complanaridade entre ambos o envidraçado e o isolante, 

configurando uma situação não tipificada na Tabela IV do RCCTE.

0

PLF1-Intersecção de duas paredes verticais, ambas sem isolamento térmico repartido na caixa de ar.

0

PVT1-Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso parquet/tacos (2,2 cm), argamassa (8 mm), 

betão de regularização (1,5 cm), laje maciça de betão armado (17 cm), betão de regularização (4 cm), camada drenante 

em enrocamento de granito britado e solo compactado.
PVT2-Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso ladrilhos cerâmicos (7,5 mm), argamassa de 

assentamento (7,5 mm), betão de argregados leves (1,5 cm), betão de regularização (1,5 cm), laje maciça de betão 

armado (17 cm), betão de regularização (4 cm), camada drenante em enrocamento de granito britado e solo 

Caixa de estore:

b) Paredes:

0

0

Pontes térmicas lineares

PLC1-Perímetro ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento repartido na caixa de ar da parede exterior acima 

e abaixo do nível da laje.

PLA2-Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede 

exterior. (Zonas húmidas)

Sobre local não útil ou exterior:

0

PLC2-Perímetro ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento repartido na caixa de ar da parede exterior acima 

e abaixo do nível da laje.

a) Ligação da fachada com pavimento:
Térreo:

Coeficientes de absorção (α)

PRE1-Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de 

cimento, tijolo de 11 (11 cm), Espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 

cm)

0

PRE2a-Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por revest.cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento 

(7,5 mm) reboco de argamassa de cimento, tijolo de 11 (11 cm), espaço de ar (3 cm), tijolo furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de 

cimento tradicional (1,5 cm)
PRE2b-Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por Estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de 

cimento, tijolo de 11 (11 cm), espaço de ar (3 cm), tijolo furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm).

Zona corrente:

a) Paredes exteriores:

b) Coberturas exteriores:

0

0

PLE2-Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior 

abaixo e acima da laje de piso.

b) Ligação da fachada com:

Cobertura:

0

Varanda:

PLE1-Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior 

abaixo da laje e janela de sacada acima da laje, configurando uma situação não tipificada no Anexo IV do RCCTE para 

o psi superior*.

a) Pavimentos:

Em terraço:

0

Elementos em contacto com o solo

0

0

Inclinadas:
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Paredes exteriores:

N NE E SE S SW W NW TOTAL

PRE1-Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por estuque 

tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento, tijolo de 11 (11 cm), Espaço de ar não ventilado 

(3 cm), tijolo furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)

0,00 10,88 0,00 12,79 0,00 9,22 0,00 0,00 32,89

PRE2a-Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por revest.cerâmico 

(7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm) reboco de argamassa de cimento, tijolo de 11 (11 

cm), espaço de ar (3 cm), tijolo furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional 

0,00 0,00 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97

PRE2b-Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por Estuque 

tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento, tijolo de 11 (11 cm), espaço de ar (3 cm), tijolo 

furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm).

0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vãos envidraçados verticais:

N NE E SE S SW W NW TOTAL

EEV1-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas 

plásticas de cor clara.

0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04

EEV2-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas 

plásticas de cor clara.

0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18

EEV3-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas 

plásticas de cor clara.

0,00 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15

EEV5-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas 

plásticas de cor clara.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 1,32

EEV6-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas 

plásticas de cor clara.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 1,32

EEV4-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de alumínio de correr, sem classificação, sem corte 

térmico, sem quadricula, com vidro simples e incolor, com uma cortina não opaca muito transparente.
0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vãos envidraçados horizontais:

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Descrição e tipo de protecção solar
Áreas, (em m2) por orientação

Descrição e tipo de protecção solar Áreas, (em m2)

Quadro I

Descrição sumária e valor de U [W/(m2.ºC)]
Áreas, (em m2) por orientação
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FORTE Zona climática de Inverno: I3 V2N

Valores das soluções 

adoptadas

Valores máximos 

regulamentares
Situação

a.1)

1,15 1,45 VERIFICA

1,17 1,45 VERIFICA

1,15 1,45 VERIFICA

0,00 1,45 VERIFICA

a.2)

0,00 0,90 VERIFICA

0,00 0,90 VERIFICA

0,00 0,90 VERIFICA

0,00 0,90 VERIFICA

a.3)

0,00 0,90 VERIFICA

0,00 0,90 VERIFICA

0,00 0,90 VERIFICA

0,00 0,90 VERIFICA

a.4) (valor de ζ)

1,00 2,56 1,45 NÃO VERIFICA

1,00 2,66 1,45 NÃO VERIFICA

0,50 2,56 1,90 NÃO VERIFICA

0,50 2,53 1,90 NÃO VERIFICA

0,50 2,00 1,90 NÃO VERIFICA

0,50 2,08 1,90 NÃO VERIFICA

0,80 1,06 1,45 VERIFICA

0,80 1,07 1,45 VERIFICA

0,30 1,05 1,90 VERIFICA

0,30 1,06 1,90 VERIFICA

0,30 1,07 1,90 VERIFICA

a.5)

(valor de ζ)

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

a.6)

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

0,00 0,00 1,20 VERIFICA

PRI2c-Parede simples de alvenaria de tijolo constituída (do interior para o exterior) por 

estuque tradicional (1,5 cm),  reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado (7 

cm) e reboco de argamassa de cimento (1 cm).
PRI2d-Parede simples de alvenaria de tijolo constituída (do interior para o exterior) por 

revestimento cerâmico (azulejos) (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco 

de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado (7 cm) e reboco de argamassa de cimento 

PRI5a-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 

mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), 

tijolo furado 11 (11 cm), espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e 

PRI3a-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 

mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), 

tijolo furado 11 (11 cm), espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e 
PRI3b-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa 

de cimento (1,5 cm), tijolo furado 11 (11 cm), espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo 

furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)
PRI4-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional 

(1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 11 (11 cm), espaço de ar 

não ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional 

0

Pavimentos sobre espaços não úteis

0

0

0

0

Coberturas exteriores

FICHA N.º 3 do RCCTE

REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DE EDIFÍCIOS 

Demonstração de satisfação dos requisitos mínimos para a envolvente de edifícios

(Nos termos da alínea d)  do n.º 2 do artigo 12.º)

a) Coeficientes de transmissão térmica (U), em W/(m2.ºC):

Fachadas exteriores

PRE1-Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional 

(1,5 cm), reboco de argamassa de cimento, tijolo de 11 (11 cm), Espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo 

furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)
PRE2a-Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por revest.cerâmico (7,5 

mm), argamassa de assentamento (7,5 mm) reboco de argamassa de cimento, tijolo de 11 (11 cm), 

espaço de ar (3 cm), tijolo furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)
PRE2b-Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por Estuque tradicional 

(1,5 cm), reboco de argamassa de cimento, tijolo de 11 (11 cm), espaço de ar (3 cm), tijolo furado de 11 

(11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm).

0

Edifício:

Fracção autónoma:

Moradia Multifamiliar

Inércia térmica: Zona clim. de Verão:

0

0

0

0

Em terraço:

0

0

Inclinadas:

Sob área não útil:

Em desvão não ventilado:

Paredes interiores

PRI1a-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 

mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), 

tijolo furado 4 e Reboco de argamassa de cimento (1 cm)

PRI1b-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa 

de cimento (1,5 cm), tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)

PRI5b-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa 

de cimento (1,5 cm), tijolo furado 11 (11 cm), espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo 

furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)

PRI2a-Parede simples de alvenaria de tijolo constituída (do interior para o exterior) por 

revestimento cerâmico (azulejos) (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco 

de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado (4 cm) e reboco de argamassa de cimento 
PRI2b-Parede simples de alvenaria de tijolo constituída (do interior para o exterior) por 

estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado (4 

cm) e reboco de argamassa de cimento (1 cm).

R/C Esquerdo

Coberturas interiores

0

0

Em desvão ventiilado:

0

0

0

0

0

0

Pavimentos sobre o exterior
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FORTE Zona climática de Inverno: V2N

Orient. Aenv.
Ap    

(comp.)

Aenv/(Ap

comp) %

Valores das soluções 

adoptadas

Valores máximos 

regulamentares
Situação

NE 2,04 12,51 16,3% 0,07 Sem requisitos Sem requisitos

SE 1,18 12,51 9,4% 0,07 0,56 VERIFICA

NE 3,15 13,84 22,8% 0,07 Sem requisitos Sem requisitos

SW 1,32 9,98 13,2% 0,07 0,56 VERIFICA

SW 1,32 7,39 17,9% 0,07 0,56 VERIFICA

SE 0,59 3,08 19,2% 0,72 0,56 NÃO VERIFICA

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

HOR 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

HOR 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

HOR 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

HOR 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

Valores das soluções 

adoptadas

Valores máximos 

regulamentares
Situação

2,81 0,94 NÃO VERIFICA

3,03 0,00 NÃO VERIFICA

2,10 0,00 NÃO VERIFICA

2,70 0,00 NÃO VERIFICA

2,45 0,00 NÃO VERIFICA

0,00 0,00 VERIFICA

0,00 0,00 VERIFICA

X

X X

X X

X

Assinatura:

Fracção autónoma:

0

c) Pontes térmicas planas (coeficientes de transmissão térmica (U), em W/(m2.ºC):

I3

Verticais:

Descrição e tipo de protecção solar do envidraçado

0

EEV4-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de alumínio de correr, sem classificação, sem corte térmico, sem 

quadricula, com vidro simples e incolor, com uma cortina não opaca muito transparente.

0

EEV5-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.

EEV6-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.

R/C Esquerdo

0

0

0

0

FICHA N.º 3 do RCCTE

REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DE EDIFÍCIOS 

Demonstração de satisfação dos requisitos mínimos para a envolvente de edifícios

(Nos termos da alínea d)  do n.º 2 do artigo 12.º)

Edifício: Moradia Multifamiliar

Identificação da ponte térmica plana

Horizontais:

0

EEV3-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.

0

0

Inércia térmica:

b) Factores solares dos envidraçados no Verão com o sistema de protecção 100% activo (g'┴):

EEV1-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.

EEV2-Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.

Zona climática de Verão:

Umáx

1,45

0

0

0

0

0

0

PPE1-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 

cm) e reboco de argamassa de cimento (2 cm).

0

0

0

0

Envolvente exterior:

1,45

2 x U da parede 

adjacente:

0,94

PPE2a-Parede constituída (do interior para o exterior) por revestimento cerâmico (azulejo) (7,5mm), argamassa de 

assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

PPE2b-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento 

tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

PPE3-Parede constituída (do interior para o exterior) por uma caixa de estore de madeira semi densa com uma espessura 

de (2 cm), e espaço de ar fortemente ventilado.
0,00

Nome:

Data:

Carlos Samuel Nogueira Silva

Montagem de caixilharias

Ligações entre paredes e lajes de pavimento

1,45

1,45

0,00

0 1,90 0,00

Ligações entre paredes e pilares

0,00

0,00

Técnico responsável:

   Juntar pormenores construtivos definidores de todas as situações de potencial ponte térmica plana:

Caixas de estore (se existirem) Ligações entre paredes e lajes de cobertura

Ligações entre paredes e vigas Paredes e pavimentos enterrados

0 1,90 0,00

Envolvente interior:

PPI1-Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), pilar ou 

viga em betão armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm).
1,90
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Fichas de caracterização dos elementos 

 

 

 

Área [m
2
]

7,48

Ai / Au = 0,54

Ai, [m
2
] = 7,48

0,80

Área [m
2
]

13,80

Au, [m
2
] = 13,80

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Coeficiente ζ =

Descrição do elemento

Área da parede vertical que separa o espaço não útil do exterior

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au:

Tipo de espaço não útil: Marquise/Varanda fechada

Quantificação do coeficiente ζDescrição do elemento

Área da parede vertical que separa o espaço útil do espaço não útil

Notas:  

Área [m
2
]

2,28

Ai / Au = 1,69

Ai, [m
2
] = 2,28

0,50

Área [m
2
]

1,35

Au, [m
2
] = 1,35

Notas:  

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au: Coeficiente ζ =

Descrição do elemento

Área da parede que confina o espaço não útil

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)

Tipo de espaço não útil: Coluna de ventilação/Tubo de queda (instalação sanitária 1)

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Descrição do elemento Quantificação do coeficiente ζ

Área da parede vertical que separa o espaço útil do espaço não útil

Área [m
2
]

1,72

Ai / Au = 1,19

Ai, [m
2
] = 1,72

0,50

Área [m
2
]

1,45

Au, [m
2
] = 1,45

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Descrição do elemento

Área da parede que confina o espaço não útil

Área da parede vertical que separa o espaço útil do espaço não útil

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au: Coeficiente ζ =

Notas:  

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)

Tipo de espaço não útil: Coluna de ventilação/Tubo de queda (instalação sanitária 2)

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Descrição do elemento Quantificação do coeficiente ζ
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Área [m
2
]

Ai / Au = #DIV/0!

Ai, [m
2
] = 0,00

1,00

Área [m
2
]

Au, [m
2
] = 0,00

Notas:  

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au:

Tipo de espaço não útil: Coluna da Chaminé com uma face em contacto com o exterior (conforme documento da ADENE: P&R sobre RCCTE, versão 1.3a, Abril 2008)

Quantificação do coeficiente ζDescrição do elemento

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Coeficiente ζ =

Descrição do elemento

Área [m
2
]

23,60

Ai / Au = 2,15

Ai, [m
2
] = 23,60

0,30

Área [m
2
]

10,97

Au, [m
2
] = 10,97

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Descrição do elemento Quantificação do coeficiente ζ

Área da parede que separa o espaço útil do espaço não útil

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)

Tipo de espaço não útil: Zona de circulação comum

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au: Coeficiente ζ =

Descrição do elemento

Área da parede que separa o espaço não útil do exterior

Notas:  

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 0,110 0,270

4 0,030 0,110

5 0,110 0,270

6 1800 - 2000 0,015 1,300

0,295

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

12,79 9,22 10,88

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,012

0,012

Tijolo furado 30X20X11 ao alto

0,000

0,270

0,110

0,000

Σ Rj =

0,000

0,699

0,000

Reboco de argamassa de cimento tradicional Exterior

0,270

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 30X20X11 ao alto

Espaço de ar não ventilado

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W] 0,13

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

0,04

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PRE1ELEMENTO:

Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento, tijolo de 11 (11 

cm), Espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)

PAREDE EXTERIOR

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

DESENHO N.º 12

0,026

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Área, em [m
2
]:

1,150

Orientação: TOTAL

32,89

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 -2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,110 0,270

5 0,030 0,110

6 0,110 0,270

7 1800 -2000 0,015 1,300

0,295

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

1,97

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

0,000

0,04

0,006

0,000

0,000

0,012

Revestimento Cerâmico (Azulejos)

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional (interior)

0,000

PRE2aELEMENTO:

Σ Rj = 0,685

DESENHO N.º 12

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,270

0,006

Tijolo cerâmico furado 30X20X11 ao alto

0,012

0,110

0,000

0,270

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

Área, em [m
2
]:

1,170

Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por revest.cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm) reboco de 

argamassa de cimento, tijolo de 11 (11 cm), espaço de ar (3 cm), tijolo furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)

PAREDE EXTERIOR

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,13

Espaço de ar não ventilado

Orientação: TOTAL

1,97

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

Tijolo cerâmico furado 30X20X11 ao alto

Reboco de argamassa de cimento tradicional (exterior)

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 0,110 0,270

4 0,030 0,110

5 0,110 0,270

6 1800 -2000 0,015 1,300

0,295

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

0,54

Orientação: TOTAL

0,54

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

Reboco de argamassa de cimento tradicional (exterior)

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,13

Tijolo cerâmico furado 30X20X11 ao alto

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

Área, em [m
2
]:

1,150

Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento, tijolo de 11 (11 

cm), espaço de ar (3 cm), tijolo furado de 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm).

PAREDE EXTERIOR

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Espaço de ar não ventilado

0,000

0,270

0,000

0,110

Estuque tradicional 

Reboco de argamassa de cimento tradicional 

Tijolo cerâmico furado 30X20X11 ao alto

0,000

PRE2bELEMENTO:

DESENHO N.º 12

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,012

0,012

0,000

0,04

0,026

0,000

0,000

0,270

0,699

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Σ Rj =
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,400

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 2300 - 2400 0,250 2,000

4 1800 - 2000 0,015 1,300

0,295

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

2,24 2,35 2,19

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Área, em [m
2
]:

2,812

Orientação: TOTAL

6,78

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

DESENHO N.º 13

0,038

0,000

0,000

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PPE1ELEMENTO:

Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento 

(2 cm).

PONTE TÉRMICA PLANA INSERIDA EM PAREDE EXTERIOR

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W] 0,13

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

0,04

0,000

ESTUQUE TRADICIONAL

REBOCO TRADICIONAL DE ARGAMASSA DE CIMENTO

PILAR OU VIGA EM BETÃO ARMADO (ARMADURA INFERIOR A 1%, EM VOLUME)

REBOCO TRADICIONAL DE ARGAMASSA DE CIMENTO

0,000

0,125

0,012

0,000

Σ Rj =

0,000

0,186

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,012

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 2300 - 2400 0,250 2,000

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,295

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

0,22

0,000

Σ Rj =

0,000

0,160

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,006

Reboco de argamassa de cimento tradicional (interior) 0,012

0,000

Revestimento cerâmico (azulejos)

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional (interior)

Pilar ou viga em betão armado (armadura inferior a 1%, em volume)

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

0,012

0,125

0,000

0,04

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W] 0,13

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PPE2aELEMENTO:

Parede constituída (do interior para o exterior) por revestimento cerâmico (azulejo) (7,5mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa 

de cimento tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

PONTE TÉRMICA PLANA INSERIDA EM PAREDE EXTERIOR

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

DESENHO N.º 13

0,006

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Área, em [m
2
]:

3,034

Orientação: TOTAL

0,22

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 2300 - 2400 0,250 2,000

4 1800 - 2000 0,015 1,300

0,295

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

0,59

Σ Rj =

0,000

0,174

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,012

0,000

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento tradicional (interior)

Pilar ou viga em betão armado (armadura inferior a 1%, em volume)

Reboco de argamassa de cimento tradicional (interior)

0,000

0,125

0,012

0,000

0,04

0,000

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W] 0,13

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PPE2bELEMENTO:

Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão 

armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

PONTE TÉRMICA PLANA INSERIDA EM PAREDE EXTERIOR

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

DESENHO N.º 13

0,026

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Área, em [m
2
]:

2,904

Orientação: TOTAL

0,59

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 565 - 750 0,020 0,180

0,020

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

0,12 0,73 0,64

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Área, em [m
2
]:

2,695

Orientação: TOTAL

1,49

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

DESENHO N.º 13

0,111

0,000

0,000

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PPE3ELEMENTO:

Parede constituída (do interior para o exterior) por uma caixa de estore de madeira semi densa com uma espessura de (2 cm), e espaço de ar fortemente 

ventilado.

PONTE TÉRMICA PLANA INSERIDA EM PAREDE EXTERIOR (CAIXA DE ESTORE)

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W] 0,13

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

0,000

0,000

0,000

0,13

0,000

0,000

Camada de madeira semi densa

0,000

Σ Rj =

0,000

0,111

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,000
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Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 2,500

22,20

 

0,80

ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Notas:  

Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso parquet/tacos (2,2 cm), argamassa (8 mm), betão de regularização (1,5 cm), laje maciça de

betão armado (17 cm), betão de regularização (4 cm), camada drenante em enrocamento de granito britado e solo compactado.
DESCRIÇÃO:

DESENHO N.º14

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PORMENOR DO ELEMENTO:

ADENE, Perguntas e Respostas sobre RCCTE, versão 1.3a, Abril 2008, página 92

Z [m]

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR SEM REQUISITOS TÉRMICOS

PVT1
ELEMENTO: PAVIMENTO EM CONTACTO COM O TERRENO SOBRE ZONAS SECAS

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 2,500

7,78

 

Notas:  

ADENE, Perguntas e Respostas sobre RCCTE, versão 1.3a, Abril 2008, página 92

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

0,80 B, em metros:      

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PVT2
ELEMENTO: PAVIMENTO EM CONTACTO COM O TERRENO SOBRE ZONAS HÚMIDAS E DISPENSA

DESCRIÇÃO:

Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso ladrilhos cerâmicos (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), betão de agregados

leves (1,5 cm), betão de regularização (1,5 cm), laje maciça de betão armado (17 cm), betão de regularização (4 cm), camada drenante em enrocamento de

granito britado e solo compactado.

ENVOLVENTE: EXTERIOR SEM REQUISITOS TÉRMICOS

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º14

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 1,200

14,43

 

0,80

ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Notas:  

Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior.DESCRIÇÃO:

DESENHO N.º 15

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PORMENOR DO ELEMENTO:

TABELA IV.3.A.r

Z [m]

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR 

PLA1
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PAVIMENTO TÉRREO

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 1,200

1,57

 

Notas:  

TABELA IV.3.A.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

0,80 B, em metros:      

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PLA2
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PAVIMENTO TÉRREO

DESCRIÇÃO: Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior.

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 15

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )
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Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,245

0,25 14,43

 

B, em metros:      

Notas:  

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: TABELA IV.3.C.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 15

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLC1
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PAVIMENTOS INTERMÉDIOS

DESCRIÇÃO: Perímetro ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento repartido na caixa de ar da parede exterior acima e abaixo do nível da laje.

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,245

0,25 1,57

 

A extensão linear do psi superior é coincidente com a extensão linear do psi inferior.

B, em metros:      

Notas:  

A parede exterior não é em betão e possui espessura superior a 22 cm.

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: TABELA IV.3.C.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º  16

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLC2
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PAVIMENTOS INTERMÉDIOS

DESCRIÇÃO: Perímetro ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento repartido na caixa de ar da parede exterior acima e abaixo do nível da laje.

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,500

0,22 0,30 3,47

 

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Notas:  

(*) Para o psi superior adoptou-se o valor de 0,5 W/(mºC), em conformidade com o RCCTE para situações não tipificadas.

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 16

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: TABELA IV.3.E.r para psi inferior e situação não tipificada para o psi superior*

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLE1
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM VARANDA

DESCRIÇÃO:
Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior abaixo da laje e janela de sacada acima da laje,

configurando uma situação não tipificada no Anexo IV do RCCTE para o psi superior*.

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,415

0,22 0,30 4,45

 

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Notas:  

Foi contabilizados os valores de psi inferior e superior.

Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior abaixo e acima da laje de piso.

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 16

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: TABELA IV.3.E.r

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLE2
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM VARANDA

DESCRIÇÃO:
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Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,200

0,30 9,86

 

ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Notas:  

Intersecção de duas paredes verticais, ambas sem isolamento térmico repartido na caixa de ar.DESCRIÇÃO:

DESENHO N.º

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PORMENOR DO ELEMENTO:

TABELA IV.3.F.r

Z [m]

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR 

PLF1
ELEMENTO: LIGAÇÃO ENTRE DUAS PAREDES VERTICAIS

A parede exterior não é em betão e possui espessura superior a 22 cm.

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,200

0,30 21,58

 

Notas:  

A parede exterior não é em betão e possui espessura superior a 22 cm.

TABELA IV.3.H.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PLH1
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PADIEIRA, OMBREIRA E PEITORIL

DESCRIÇÃO:
Ligação da caixilharia do vão envidraçado com a parede exterior através da interposição de padieira, ombreira e peitoril em pedra natural, sem contacto directo

com o isolante, nem complanaridade entre ambos o envidraçado e o isolante.

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 17

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,500

0,30 19,10

 

B, em metros:      

Notas:  

(*) Para o psi adoptou-se o valor de 0,5 W/(mºC), em conformidade com o RCCTE para situações não tipificadas.

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: TABELA IV do RCCTE para situação não tipificada*

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 17

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLH2
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM SOLEIRA

DESCRIÇÃO:
Ligação da caixilharia do vão envidraçado de sacada com a parede exterior através da interposição de soleira em pedra natural, sem contacto directo com o

isolante, nem complanaridade entre ambos o envidraçado e o isolante, configurando uma situação não tipificada na Tabela IV do RCCTE.

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 1,000

0,30 7,47

 

B, em metros:      

Notas:  

Foi contabilizados os valores de psi inferior e superior.

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: Tabela IV.3.G.r do RCCTE

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

PORMENOR DO ELEMENTO: Desenho n.º 16

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLCE
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM A CAIXA DE ESTORES

DESCRIÇÃO: Ligação da fachada com caixa de estore, sem isolamento repartido ou isolante na caixa-de-ar de paredes duplas.

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,040 0,100

5 1800 - 2000 0,010 1,300

0,080

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,131

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,008

Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa 

de cimento (1,5 cm), tijolo furado 4 e Reboco de argamassa de cimento (1 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,012

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI1aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (COLUNA DA CHAMINÉ DA COZINHA)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Revestimento cerâmico (azulejos)

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 4 0,100

Reboco de argamassa de cimento tradicional

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,74

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 1,00

Notas:  

2,559
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,010 1,300

2 0,040 0,100

3 1800 - 2000 0,010 1,300

0,060

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,25

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 1,00

Notas:  

2,664

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 11

Reboco de argamassa de cimento tradicional

0,000

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI1bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (COLUNA DA CHAMINÉ DA COZINHA)

Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento 

(1 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,008

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,100

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,008

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,115

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,040 0,100

5 1800 - 2000 0,010 1,300

0,080

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,131

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,008

Parede simples de alvenaria de tijolo constituída (do interior para o exterior) por revestimento cerâmico (azulejos) (7,5 mm), argamassa de assentamento 

(7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado (4 cm) e reboco de argamassa de cimento (1 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,012

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI2aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (TUBO DE QUEDA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Revestimento cerâmico (azulejos)

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo cerâmico furado de 4 cm 0,100

Reboco de argamassa de cimento tradicional

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 1,19

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,50

Notas:  

2,559
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 0,040 0,100

4 1800 - 2000 0,015 1,300

0,085

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,88

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,50

Notas:  

2,534

Estuque tradicional 

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo cerâmico furado 4

Reboco de argamassa de cimento tradicional 0,012

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI2bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (TUBO DE QUEDA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS)

Parede simples de alvenaria de tijolo constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), 

Tijolo furado (4 cm) e reboco de argamassa de cimento (1 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,100

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,012

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,135

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 0,070 0,190

4 1800 - 2000 0,015 1,300

0,115

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 1,09

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,50

Notas:  

2,002

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo cerâmico furado de 7 cm

Reboco de argamassa de cimento tradicional 0,012

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI2cELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (TUBO DE QUEDA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS)

Parede simples de alvenaria de tijolo constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm),  reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), 

Tijolo furado (7 cm) e reboco de argamassa de cimento (1 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,190

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,012

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,026

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,239

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,070 0,190

5 1800 - 2000 0,010 1,300

0,110

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,221

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,008

Parede simples de alvenaria de tijolo constituída (do interior para o exterior) por revestimento cerâmico (azulejos) (7,5 mm), argamassa de assentamento 

(7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado (7 cm) e reboco de argamassa de cimento (1 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,012

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI2dELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (TUBO DE QUEDA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Revestimento cerâmico (azulejos)

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo cerâmico furado de 7 cm 0,190

Reboco de argamassa de cimento tradicional

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,21

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,50

Notas:  

2,080
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,110 0,270

5 0,030 0,110

6 0,110 0,270

7 1800 - 2000 0,015 1,300

0,295

Rsi =

Rse =

Tijolo furado 11

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,685

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,110

Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa 

de cimento (1,5 cm), tijolo furado 11 (11 cm), espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 

cm)

DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,012

0,270

0,012

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI3aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE/VARANDA)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Revestimento cerâmico (azulejos)

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 11 0,270

Espaço de ar não ventilado

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 2,38

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,80

Notas:  

1,059
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 0,110 0,270

3 0,030 0,110

4 0,110 0,270

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,280

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,673

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,270

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,012

Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 11 (11 cm), espaço de ar não 

ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,110

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI3bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE/VARANDA)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 11

Espaço de ar não ventilado

Tijolo furado 11 0,270

Reboco de argamassa de cimento tradicional

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,96

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,80

Notas:  

1,072
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 0,110 0,270

4 0,030 0,110

5 0,110 0,270

6 1800 - 2000 0,010 1,300

0,290

Rsi =

Rse =

Tijolo furado 11

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,696

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,026

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,000

0,000

0,000

0,110

Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 11 (11 

cm), espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,012

0,270

0,008

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI4ELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (Zona de Circulação comum)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 11 0,270

Espaço de ar não ventilado

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 12,90

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

1,047
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,110 0,270

5 0,030 0,110

6 0,110 0,270

7 1800 - 2000 0,015 1,300

0,295

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 3,85

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

1,059

Revestimento cerâmico (azulejos)

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 11 0,270

Espaço de ar não ventilado

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI5aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (Zona de circulação comum)

Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa 

de cimento (1,5 cm), tijolo furado 11 (11 cm), espaço de ar não ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional.
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,012

0,270

0,012

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,110

Tijolo furado 11

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,685

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 0,110 0,270

3 0,030 0,110

4 0,110 0,270

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,280

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,673

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,270

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,012

Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 11 (11 cm), espaço de ar não 

ventilado (3 cm), tijolo furado 11 (11 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,110

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI5bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (Zona de circulação comum)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 11

Espaço de ar não ventilado

Tijolo furado 11 0,270

Reboco de argamassa de cimento tradicional

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 2,06

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

1,072
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 2300 - 2400 0,250 2,000

3 1800 - 2000 0,015 1,300

0,280

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,148

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,125

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,000

Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e reboco 

de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 20

0,012

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PPI1ELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE/VARANDA)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Pilar ou viga em betão armado (armadura inferior a 1%, em volume)

Reboco de argamassa de cimento tradicional

0,000

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,88

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,80

Notas:  

2,451
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 2300 - 2400 0,250 2,000

4 1800 - 2000 0,015 1,300

0,295

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 1,95

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

2,302

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Pilar ou viga em betão armado (armadura inferior a 1%, em volume)

Reboco de argamassa de cimento tradicional 0,012

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PPI2ELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE/VARANDA)

Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por estuque e tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), pilar ou viga em 

betão armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 20

0,125

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,012

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,026

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,174

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 2300 - 2400 0,250 2,000

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,295

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,160

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,012

Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa 

de cimento (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e reboco de argamassa de cimento tradicional.
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 20

0,012

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PPI3aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (Zona de circulação comum)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Revestimento cerâmico (azulejos)

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Pilar ou viga em betão armado (armadura inferior a 1%, em volume) 0,125

Reboco de argamassa de cimento tradicional

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,22

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

2,383
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 2300 - 2400 0,250 2,000

3 1800 - 2000 0,015 1,300

0,280

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,95

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

2,451

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Pilar ou viga em betão armado (armadura inferior a 1%, em volume)

Reboco de argamassa de cimento tradicional

0,000

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PPI3bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE/VARANDA)

Parede de alvenaria constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (25 cm) e reboco 

de argamassa de cimento tradicional (1,5 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 20

0,012

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,125

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,148

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 565 - 750 0,050 0,180

0,050

Rsi =

Rse =

0,000

0,000

0,000

0,000

DESENHO N.º 20

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,278

0,000

0,000

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,000

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,278

0,000

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

POI1ELEMENTO: PORTA DA ENVOLVENTE INTERIOR (Acesso à zona de circulação comum)

Porta em madeira maciça semi-densa de carvalho com 5 cm de espessura localizada nos espaços comuns de circulação do edifícios de acesso às 

fracções.
DESCRIÇÃO:

1,860

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

0,30

Notas:  

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

0,000

MADEIRA DE CARVALHO

0,000

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 1,95

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente:

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,500

1,28

 

Notas:  

(*) Para o psi adoptou-se o valor de 0,5 W/(mºC), em conformidade com o RCCTE para situações não tipificadas.

TABELA IV do RCCTE para situação não tipificada*

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PLI1i
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA PAREDE DA CHAMINÉ COM A ZONA DO REGISTO NA BASE DA COLUNA

DESCRIÇÃO: Perímetro ao nível da intersecção da parede da chaminé com o registo horizontal da chaminé.

ENVOLVENTE: INTERIOR

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 20

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )
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X

X

X

X

5

mm

Sim X Não

X

X

Sim X Não

(1) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi obtido, de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4

de Abril), por consulta da publicação do LNEC: ITE 50. 

EEV3

EEV5

CARACTERIZAÇÃO DO VÃO ENVIDRAÇADO, DA CAIXILHARIA E DO VIDRO:

Metálica com corte térmico

QUADRO DE ÁREAS:

Clara

EEV1

EEV2

EEV6

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE:

DESCRIÇÃO:

ELEMENTO:

ELEMENTOS:

EXTERIOR

VÃO ENVIDRAÇADO

Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com

vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.

Fluxo horiz.

Coef. de transmissão térmica sup. médio dia-noite, Uwdn, em [W/(m
2
.ºC)]

Área total dos envidraçados do tipo indicado, expressa em [m
2
]

Notas:  

Existe dispositivo de oclusão nocturna:

permeabilidade ao ar elevada

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL MÉDIO DIA-NOITE 
(1)

:

9,01

3,40

Tipo de caixilharia:

Madeira

Tipo de vão envidraçado:

Plástico

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

DESENHO N.º 22

Cor da cortina:

Características do dispositivo de oclusão nocturna:

Duplo (2 janelas)

Duplo (2 vidros)Simples (1 vidro)

Distância entre as duas janelas:

Cor do dispositivo:

Outros dispositivos de oclusão com:

O edifício tem ocupação nocturna importante:

Escura

Cortina interior opaca Clara

Média

permeabilidade ao ar baixa

EscuraMédia

Tipo de janela:

Metálica sem corte térmico

mmLâmina de armm

Fixa

Simples (1 janela)

de correr

mm

Giratória

Espessura dos vidros:

Número de vidros:

mmSimples (1 vidro)

Vidro exteriorDuplo (2 vidros): Vidro interior



555 

 

 

  

X

Área Ae,sul(6)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EEV1 NE 2,04 0,33 0,87 0,70 0,65 25,0 0,91 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,818 0,90 0,226

EEV2 SE 1,18 0,84 0,87 0,70 0,65 20,0 0,88 90,0 0,49 0,0 1,00 90,0 0,79 0,79 0,341 0,90 0,139

EEV3 NE 3,15 0,33 0,87 0,70 0,65 25,0 0,91 39,0 0,92 25,0 0,91 25,0 0,91 0,83 0,818 0,90 0,349

EEV5 SW 1,32 0,84 0,87 0,70 0,65 25,0 0,78 0,0 1,00 0,0 1,00 17,0 0,98 0,98 0,764 0,90 0,347

EEV6 SW 1,32 0,84 0,87 0,70 0,65 25,0 0,78 0,0 1,00 0,0 1,00 37,0 0,96 0,96 0,749 0,90 0,340

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

9,01 1,400

Área Ae(7)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EEV1 NE 2,04 0,87 0,07 0,310 0,65 --- 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,900 0,90 0,333

EEV2 SE 1,18 0,87 0,07 0,310 0,65 --- 1,00 90,0 0,50 0,0 1,00 90,0 0,77 0,77 0,385 0,90 0,083

EEV3 NE 3,15 0,87 0,07 0,310 0,65 --- 1,00 39,0 0,81 25,0 0,88 25,0 0,88 0,77 0,627 0,90 0,359

EEV5 SW 1,32 0,87 0,07 0,310 0,65 --- 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 17,0 0,98 0,98 0,980 0,90 0,235

EEV6 SW 1,32 0,87 0,07 0,310 0,65 --- 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 37,0 0,96 0,96 0,960 0,90 0,230

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

9,01 1,238

Notas:

Sigla Sigla

Área α

Xj F0

g┴v β

g’┴ Ff

g┴ Fs

Fg Fw

αh Ae,sul

Fh Ae

é o factor de obstrução do vão envidraçadoé o factor solar do vão envidraçado

é o factor de orientação dos envidraçados

Área total inicial, em [m2]:

Área total efectiva a Sul, em [m2]:

é o factor de sombreamento de horizonte

é o factor de selectividade angular do envidraçado

Área efectiva de envidraçado orientado a Sul

Área efectiva de envidraçado na orientação indicada

Fracção envidraçada do vão

é o ângulo de horizonte (vd. Anexo IV do RCCTE )

Área total efectiva para todas as orientações (valor de controlo), em [m2]: 

(2) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de aquecimento é feita a partir do Anexo IV do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril );

(3) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de arrefecimento é feita a partir do Anexo V do RCCTE;

(4) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão na situação de Inverno, deve 

ser considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Ainda de acordo com o Anexo IV do RCCTE, apenas para a estação de Inverno, o produto [Xj x Fs] deve ser sempre igual ou 

superior a 0,27 para contabilizar a radiação difusa. Em síntese, para a estação de Inverno, o valor de (Fs) pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):           Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff    

                        

             CORRECÇÃO 2 (a aplicar aos valores obtidos na CORRECÇÃO 1):                  Se Xj x Fs  ≤ 0,27   →   Fs = 0,270 / Xj     ;   Caso contrário.  Fs = Fh x F0 x Ff   

(5) De acordo com os Anexos V do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão no Verão, deve ser 

considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Em síntese, o valor de (Fs) para o Verão pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):          Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff  

(7) De acordo com o Anexo V do RCCTE, para a estação de Verão, a área efectiva do vão envidraçado (Ae), é calculada pela expressão: Ae = Área x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(8) É o factor solar do vão envidraçado no Inverno, de acordo com o Anexo IV do RCCTE. No sector residencial considera-se a existência de, pelo menos, cortinas interiores muito 

transparentes de cor clara (g┴=0,63 para vidro duplo incolor; g┴=0,70 para vidro simples incolor). Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume 

o valor de g┴v.

(6) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, para a estação de Inverno, a área efectiva a Sul (Ae,sul) é calculada pela expressão:  Ae,sul = Área x Xj x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(9) É o factor solar do vão envidraçado no Verão, de acordo com a Alínea 4.3.2 do Anexo IV do RCCTE. Se existir dispositivo de protecção solar interior ou exterior, g ┴ é calculado pela 

expressão: [g┴= 0,30 x g┴v + 0,70 x g’┴]. Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume o valor de g┴v.

é o factor solar do vão envidraçado, considerando 

o sistema de protecção 100% activo.

é o factor solar do vidro

é o factor de sombreamento por palas verticais

é o ângulo da pala horizontal (Anexos IV e V - RCCTE )

Ff  (e)

Fw
Factor horizonte

g┴

Significado

g┴v

é o ângulo da pala vertical (Anexos IV e V - RCCTE )

Significado

é a área do vão envidraçado, incluindo caixilhos

g’┴ Fg

Factor de sombreamento (5): Fs

Ff  (e)Fh F0 Ff

g┴

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO
(2)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Factor de sombreamento (4): Fs

Ff  (d)

Palas horizontais

Área total inicial, em [m2]:

é o factor de sombreamento por palas horizontais

Orien-

tação
Xj g┴v Fg

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO
(3)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Orien-

tação

Factor horizonte Palas verticais

LATITUDE DO LOCAL (Assinale com um "x" a latitude do local ):

Continente e Açores (39º) Madeira (33º)

Palas verticais

Fs
Fh F0 Ff

Palas horizontais

Fs
Fw

Ff  (d)
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X

X

X

X

5

mm

Sim X Não

X

Sim X Não

Vidro exteriorDuplo (2 vidros): Vidro interior

Metálica sem corte térmico

mmLâmina de armm

Fixa

Simples (1 janela)

de correr

mm

Giratória

Espessura dos vidros:

Tipo de janela:

Cor do dispositivo:

Outros dispositivos de oclusão com:

O edifício tem ocupação nocturna importante:

Escura

Cortina interior opaca Clara

Média

permeabilidade ao ar baixa

EscuraCor da cortina:

Características do dispositivo de oclusão nocturna:

Duplo (2 janelas)

Duplo (2 vidros)Simples (1 vidro)

Distância entre as duas janelas:

Média

Número de vidros:

mmSimples (1 vidro)

Tipo de caixilharia:

EEV4

4,30

Madeira

Tipo de vão envidraçado:

Plástico

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

DESENHO N.º 23

Vãos envidraçados simples, com caixilharia de alumínio de correr, sem classificação, sem corte térmico,

sem quadricula, com vidro simples e incolor, com uma cortina não opaca muito transparente.

Fluxo horiz.

Coef. de transmissão térmica sup. médio dia-noite, Uwdn, em [W/(m
2
.ºC)]

Área total dos envidraçados do tipo indicado, expressa em [m
2
]

Notas:  

Existe dispositivo de oclusão nocturna:

permeabilidade ao ar elevada

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL MÉDIO DIA-NOITE 
(1)

:

0,59

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE:

DESCRIÇÃO:

ELEMENTO:

ELEMENTOS:

Exterior

VÃO ENVIDRAÇADO

(1) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi obtido, de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4

de Abril), por consulta da publicação do LNEC: ITE 50. 

CARACTERIZAÇÃO DO VÃO ENVIDRAÇADO, DA CAIXILHARIA E DO VIDRO:

Metálica com corte térmico

QUADRO DE ÁREAS:

Clara
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X

Área Ae,sul(6)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EEV4 SE 0,59 0,84 0,87 0,87 0,70 25,0 0,78 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,702 0,90 0,190

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,59 0,190

Área Ae(7)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EEV4 SE 0,59 0,87 0,70 0,751 0,70 --- 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,900 0,90 0,250

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0,59 0,250

Notas:

Sigla Sigla

Área α

Xj F0

g┴v β

g’┴ Ff

g┴ Fs

Fg Fw

αh Ae,sul

Fh Ae

Palas horizontais

Fs
Fw

Ff  (d)

LATITUDE DO LOCAL (Assinale com um "x" a latitude do local ):

Continente e Açores (39º) Madeira (33º)

Palas verticais

Fs
Fh F0 Ff

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO
(2)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Orien-

tação
Xj g┴v Fg

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO
(3)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Orien-

tação

Factor horizonte Palas verticais

Área total inicial, em [m2]:

Significado

é a área do vão envidraçado, incluindo caixilhos

g’┴ Fg

Factor de sombreamento (5): Fs

Ff  (e)

é o factor solar do vidro

é o factor de sombreamento por palas verticais

é o ângulo da pala horizontal (Anexos IV e V - RCCTE )

é o ângulo da pala vertical (Anexos IV e V - RCCTE )

Factor de sombreamento (4): Fs

Ff  (d)

Palas horizontais

é o factor de sombreamento por palas horizontais

Ff  (e)

Fw
Factor horizonte

g┴

Significado

g┴v

Fh F0 Ff

g┴

(2) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de aquecimento é feita a partir do Anexo IV do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril );

(3) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de arrefecimento é feita a partir do Anexo V do RCCTE;

(4) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão na situação de Inverno, deve 

ser considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Ainda de acordo com o Anexo IV do RCCTE, apenas para a estação de Inverno, o produto [Xj x Fs] deve ser sempre igual ou 

superior a 0,27 para contabilizar a radiação difusa. Em síntese, para a estação de Inverno, o valor de (Fs) pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):           Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff    

                        

             CORRECÇÃO 2 (a aplicar aos valores obtidos na CORRECÇÃO 1):                  Se Xj x Fs  ≤ 0,27   →   Fs = 0,270 / Xj     ;   Caso contrário.  Fs = Fh x F0 x Ff   

(5) De acordo com os Anexos V do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão no Verão, deve ser 

considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Em síntese, o valor de (Fs) para o Verão pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):          Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff  

(7) De acordo com o Anexo V do RCCTE, para a estação de Verão, a área efectiva do vão envidraçado (Ae), é calculada pela expressão: Ae = Área x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(8) É o factor solar do vão envidraçado no Inverno, de acordo com o Anexo IV do RCCTE. No sector residencial considera-se a existência de, pelo menos, cortinas interiores muito 

transparentes de cor clara (g┴=0,63 para vidro duplo incolor; g┴=0,70 para vidro simples incolor). Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume 

o valor de g┴v.

(6) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, para a estação de Inverno, a área efectiva a Sul (Ae,sul) é calculada pela expressão:  Ae,sul = Área x Xj x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(9) É o factor solar do vão envidraçado no Verão, de acordo com a Alínea 4.3.2 do Anexo IV do RCCTE. Se existir dispositivo de protecção solar interior ou exterior, g ┴ é calculado pela 

expressão: [g┴= 0,30 x g┴v + 0,70 x g’┴]. Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume o valor de g┴v.

Área total inicial, em [m2]:

Área total efectiva a Sul, em [m2]:

é o factor de sombreamento de horizonte

é o factor de selectividade angular do envidraçado

Área efectiva de envidraçado orientado a Sul

Área efectiva de envidraçado na orientação indicada

Fracção envidraçada do vão

é o ângulo de horizonte (vd. Anexo IV do RCCTE )

Área total efectiva para todas as orientações (valor de controlo), em [m2]: 

é o factor solar do vão envidraçado, considerando 

o sistema de protecção 100% activo.

é o factor de obstrução do vão envidraçadoé o factor solar do vão envidraçado

é o factor de orientação dos envidraçados
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X

X

X

X

5

mm

Sim 5 Não

X

X

Sim X Não

(1) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi obtido, de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4

de Abril), por consulta da publicação do LNEC: ITE 50. 

CARACTERIZAÇÃO DO VÃO ENVIDRAÇADO, DA CAIXILHARIA E DO VIDRO:

Metálica com corte térmico

QUADRO DE ÁREAS:

Clara

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE:

DESCRIÇÃO:

ELEMENTO:

ELEMENTOS:

INTERIOR

VÃO ENVIDRAÇADO

Vãos envidraçados simples, com caixilharia de madeira giratória, sem classificação, sem quadrícula, com

vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com estores de persianas de réguas plásticas de cor clara.

Fluxo horiz.

Coef. de transmissão térmica sup. médio dia-noite, Uwdn, em [W/(m
2
.ºC)]

Área total dos envidraçados do tipo indicado, expressa em [m
2
]

Notas:  

Existe dispositivo de oclusão nocturna:

permeabilidade ao ar elevada

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL MÉDIO DIA-NOITE 
(1)

:

2,48

3,40

Madeira

Tipo de vão envidraçado:

Tipo de caixilharia:

EIV2

Plástico

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

DESENHO N.º 23

Cor da cortina:

Características do dispositivo de oclusão nocturna:

Duplo (2 janelas)

Duplo (2 vidros)Simples (1 vidro)

Distância entre as duas janelas:

Tipo de janela:

Cor do dispositivo:

Outros dispositivos de oclusão com:

O edifício tem ocupação nocturna importante:

Escura

Cortina interior opaca Clara

Média

permeabilidade ao ar baixa

EscuraMédia

Metálica sem corte térmico

mmLâmina de armm

Fixa

Simples (1 janela)

de correr

mm

Giratória

Espessura dos vidros:

Número de vidros:

mmSimples (1 vidro)

Vidro exteriorDuplo (2 vidros): Vidro interior
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X

Área Ae,sul(6)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EIV2 SW 2,48 0,84 0,87 0,70 0,65 25,0 0,92 39,0 0,68 29,0 0,91 44,0 0,86 0,78 0,538 0,90 0,459

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

2,48 0,459

Área Ae(7)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EIV2 SW 2,48 0,87 0,07 0,310 0,65 --- 1,00 39,0 0,61 29,0 0,87 44,0 0,85 0,74 0,451 0,90 0,203

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

2,48 0,203

Notas:

Sigla Sigla

Área α

Xj F0

g┴v β

g’┴ Ff

g┴ Fs

Fg Fw

αh Ae,sul

Fh Ae

é o factor de obstrução do vão envidraçadoé o factor solar do vão envidraçado

é o factor de orientação dos envidraçados

Área total inicial, em [m2]:

Área total efectiva a Sul, em [m2]:

é o factor de sombreamento de horizonte

é o factor de selectividade angular do envidraçado

Área efectiva de envidraçado orientado a Sul

Área efectiva de envidraçado na orientação indicada

Fracção envidraçada do vão

é o ângulo de horizonte (vd. Anexo IV do RCCTE )

Área total efectiva para todas as orientações (valor de controlo), em [m2]: 

é o factor solar do vão envidraçado, considerando 

o sistema de protecção 100% activo.

(2) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de aquecimento é feita a partir do Anexo IV do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril );

(3) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de arrefecimento é feita a partir do Anexo V do RCCTE;

(4) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão na situação de Inverno, deve 

ser considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Ainda de acordo com o Anexo IV do RCCTE, apenas para a estação de Inverno, o produto [Xj x Fs] deve ser sempre igual ou 

superior a 0,27 para contabilizar a radiação difusa. Em síntese, para a estação de Inverno, o valor de (Fs) pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):           Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff    

                        

             CORRECÇÃO 2 (a aplicar aos valores obtidos na CORRECÇÃO 1):                  Se Xj x Fs  ≤ 0,27   →   Fs = 0,270 / Xj     ;   Caso contrário.  Fs = Fh x F0 x Ff   

(5) De acordo com os Anexos V do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão no Verão, deve ser 

considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Em síntese, o valor de (Fs) para o Verão pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):          Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff  

(7) De acordo com o Anexo V do RCCTE, para a estação de Verão, a área efectiva do vão envidraçado (Ae), é calculada pela expressão: Ae = Área x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(8) É o factor solar do vão envidraçado no Inverno, de acordo com o Anexo IV do RCCTE. No sector residencial considera-se a existência de, pelo menos, cortinas interiores muito 

transparentes de cor clara (g┴=0,63 para vidro duplo incolor; g┴=0,70 para vidro simples incolor). Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume 

o valor de g┴v.

(6) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, para a estação de Inverno, a área efectiva a Sul (Ae,sul) é calculada pela expressão:  Ae,sul = Área x Xj x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(9) É o factor solar do vão envidraçado no Verão, de acordo com a Alínea 4.3.2 do Anexo IV do RCCTE. Se existir dispositivo de protecção solar interior ou exterior, g ┴ é calculado pela 

expressão: [g┴= 0,30 x g┴v + 0,70 x g’┴]. Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume o valor de g┴v.

Ff  (e)

Fw
Factor horizonte

g┴

Significado

g┴v

Fh F0 Ff

g┴

é o factor solar do vidro

é o factor de sombreamento por palas verticais

é o ângulo da pala horizontal (Anexos IV e V - RCCTE )

é o ângulo da pala vertical (Anexos IV e V - RCCTE )

Factor de sombreamento (4): Fs

Ff  (d)

Palas horizontais

Área total inicial, em [m2]:

Significado

é a área do vão envidraçado, incluindo caixilhos

g’┴ Fg

Factor de sombreamento (5): Fs

Ff  (e)

é o factor de sombreamento por palas horizontais

Orien-

tação
Xj g┴v Fg

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO
(3)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Orien-

tação

Factor horizonte Palas verticais

LATITUDE DO LOCAL (Assinale com um "x" a latitude do local ):

Continente e Açores (39º) Madeira (33º)

Palas verticais

Fs
Fh F0 Ff

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO
(2)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Palas horizontais

Fs
Fw

Ff  (d)
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X

X

X

X

5

mm

Sim X Não

X

Sim X Não

(1) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi obtido, de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4

de Abril), por consulta da publicação do LNEC: ITE 50. 

CARACTERIZAÇÃO DO VÃO ENVIDRAÇADO, DA CAIXILHARIA E DO VIDRO:

Metálica com corte térmico

QUADRO DE ÁREAS:

Clara

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE:

DESCRIÇÃO:

ELEMENTO:

ELEMENTOS:

INTERIOR

VÃO ENVIDRAÇADO

Vãos envidraçados simples, com caixilharia de alumínio de correr, sem classificação, sem corte térmico,

sem quadricula, com vidro simples e incolor, com uma cortina não opaca muito transparente.

Fluxo horiz.

Coef. de transmissão térmica sup. médio dia-noite, Uwdn, em [W/(m
2
.ºC)]

Área total dos envidraçados do tipo indicado, expressa em [m
2
]

Notas:  

Existe dispositivo de oclusão nocturna:

permeabilidade ao ar elevada

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL MÉDIO DIA-NOITE 
(1)

:

0,59

4,30

Madeira

Tipo de vão envidraçado:

Tipo de caixilharia:

EIV1

Plástico

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

DESENHO N.º 23

Cor da cortina:

Características do dispositivo de oclusão nocturna:

Duplo (2 janelas)

Duplo (2 vidros)Simples (1 vidro)

Distância entre as duas janelas:

Tipo de janela:

Cor do dispositivo:

Outros dispositivos de oclusão com:

O edifício tem ocupação nocturna importante:

Escura

Cortina interior opaca Clara

Média

permeabilidade ao ar baixa

EscuraMédia

Metálica sem corte térmico

mmLâmina de armm

Fixa

Simples (1 janela)

de correr

mm

Giratória

Espessura dos vidros:

Número de vidros:

mmSimples (1 vidro)

Vidro exteriorDuplo (2 vidros): Vidro interior
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X

Área Ae,sul(6)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EIV1 SE 0,59 0,84 0,87 0,87 0,70 25,0 0,78 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,702 0,90 0,190

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,59 0,190

Área Ae(7)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EIV1 SE 0,59 0,87 0,70 0,751 0,70 --- 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,900 0,90 0,250

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0,59 0,250

Notas:

Sigla Sigla

Área α

Xj F0

g┴v β

g’┴ Ff

g┴ Fs

Fg Fw

αh Ae,sul

Fh Ae

é o factor de obstrução do vão envidraçadoé o factor solar do vão envidraçado

é o factor de orientação dos envidraçados

Área total inicial, em [m2]:

Área total efectiva a Sul, em [m2]:

é o factor de sombreamento de horizonte

é o factor de selectividade angular do envidraçado

Área efectiva de envidraçado orientado a Sul

Área efectiva de envidraçado na orientação indicada

Fracção envidraçada do vão

é o ângulo de horizonte (vd. Anexo IV do RCCTE )

Área total efectiva para todas as orientações (valor de controlo), em [m2]: 

é o factor solar do vão envidraçado, considerando 

o sistema de protecção 100% activo.

(2) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de aquecimento é feita a partir do Anexo IV do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril );

(3) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de arrefecimento é feita a partir do Anexo V do RCCTE;

(4) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão na situação de Inverno, deve 

ser considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Ainda de acordo com o Anexo IV do RCCTE, apenas para a estação de Inverno, o produto [Xj x Fs] deve ser sempre igual ou 

superior a 0,27 para contabilizar a radiação difusa. Em síntese, para a estação de Inverno, o valor de (Fs) pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):           Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff    

                        

             CORRECÇÃO 2 (a aplicar aos valores obtidos na CORRECÇÃO 1):                  Se Xj x Fs  ≤ 0,27   →   Fs = 0,270 / Xj     ;   Caso contrário.  Fs = Fh x F0 x Ff   

(5) De acordo com os Anexos V do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão no Verão, deve ser 

considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Em síntese, o valor de (Fs) para o Verão pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):          Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff  

(7) De acordo com o Anexo V do RCCTE, para a estação de Verão, a área efectiva do vão envidraçado (Ae), é calculada pela expressão: Ae = Área x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(8) É o factor solar do vão envidraçado no Inverno, de acordo com o Anexo IV do RCCTE. No sector residencial considera-se a existência de, pelo menos, cortinas interiores muito 

transparentes de cor clara (g┴=0,63 para vidro duplo incolor; g┴=0,70 para vidro simples incolor). Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume 

o valor de g┴v.

(6) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, para a estação de Inverno, a área efectiva a Sul (Ae,sul) é calculada pela expressão:  Ae,sul = Área x Xj x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(9) É o factor solar do vão envidraçado no Verão, de acordo com a Alínea 4.3.2 do Anexo IV do RCCTE. Se existir dispositivo de protecção solar interior ou exterior, g ┴ é calculado pela 

expressão: [g┴= 0,30 x g┴v + 0,70 x g’┴]. Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume o valor de g┴v.

Ff  (e)

Fw
Factor horizonte

g┴

Significado

g┴v

Fh F0 Ff

g┴

é o factor solar do vidro

é o factor de sombreamento por palas verticais

é o ângulo da pala horizontal (Anexos IV e V - RCCTE )

é o ângulo da pala vertical (Anexos IV e V - RCCTE )

Factor de sombreamento (4): Fs

Ff  (d)

Palas horizontais

Área total inicial, em [m2]:

Significado

é a área do vão envidraçado, incluindo caixilhos

g’┴ Fg

Factor de sombreamento (5): Fs

Ff  (e)

é o factor de sombreamento por palas horizontais

Orien-

tação
Xj g┴v Fg

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO
(3)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Orien-

tação

Factor horizonte Palas verticais

LATITUDE DO LOCAL (Assinale com um "x" a latitude do local ):

Continente e Açores (39º) Madeira (33º)

Palas verticais

Fs
Fh F0 Ff

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO
(2)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Palas horizontais

Fs
Fw

Ff  (d)
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Análise térmica do edifício da década de 70 

 

X Madeira Açores

X

EXISTE PLANO MUNICIPAL DE PORMENOR DO LOCAL: Sim X Não

Habitação X Tipologia:   T 4 1

Serviços

X

Notas:            

(1) – Ap = Σ Api ;   

(2) -  Pd = Σ (Pdi x Api) / Σ Ap

Electricidade X 0,086

Electricidade X 0,086

Electricidade X 0,086

X

0,00 0,0ÁREA DE COLECTORES, em [m2]:

Zona muito exposta ao vento

Se é de Serviços indique o número de dias/ano de consumo de AQS:

Número de pisos da fracção autónoma:

Consumo de AQS (litros/dia):

LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL: Continente

Covilhã

CovilhãCONCELHO:

Área útil Pé-direito (Api x Pdi)

FUNÇÃO:

ALTURA ACIMA DO SOLO:

Menor do que 10 m

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DA FRACÇÃO AUTÓNOMA

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE SE INTEGRA A FRACÇÃO AUTÓNOMA:

EDIFÍCIO: Moradia Multifamiliar

LOCALIDADE:

N.º FRACÇÕES: 10 fracções autónomas

FRACÇÃO: R/C Direito

ALTITUDE DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO (em metros):

IDENTIFICAÇÃO, TIPOLOGIA E LOCALIZAÇÃO DA FRACÇÃO AUTÓNOMA EM ESTUDO:

558

POSIÇÃO (RUGOSIDADE):

Interior de uma zona urbana Periferia de zona urbana ou zona rural

De 10 m a 18 m De 18 m a 28 m Superior a 28 m

ÁREA ÚTIL DE PAVIMENTO E PÉ-DIREITO MÉDIO

16,73

(Api) [m
2] (Pdi) [m]

6,30 2,66

Piso Compartimento da fracção autónoma

8,76

R/C Direito Dispensa 1,91 2,66

[m3]

R/C Direito Cozinha

10,41

R/C Direito Hall 1 10,61 2,66 28,17

R/C Direito Hall 2 3,92 2,66

5,07

R/C Direito Marquise 3,30 2,66

5,71

R/C Direito Corredor 9,62 2,66 25,54

R/C Direito Instalação sanitária 1 2,15 2,66

21,61

R/C Direito Instalação sanitária 2 4,89 2,66 12,98

R/C Direito Quarto1 8,14 2,66

24,40

R/C Direito Quarto2 9,63 2,66 25,57

R/C Direito Quarto3 9,19 2,66

77,82

R/C Direito Quarto4 10,56 2,66 28,04

R/C Direito Sala 29,31 2,66

0,00

0,00

0,00

0,00

Tubagem sem isolante térmico REDES INTERNAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AQS:

COLECTORES SOLARES ASSOCIADOS À PREPARAÇÃO DE AQS:

EQUIPAMENTO: Não dispõe de qualquer sistema.

Fpui =

0,00

0,00

0,00

SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO (ARREFECIMENTO):

EQUIPAMENTO:

Combustível sólido, líquido ou gasoso Fpui =

/

Ap, em m2: 109,53

0,87

0,00

Área útil de pavimento(1), Ap, em m2: 109,53 Σ (Api x Pdi): 290,80

Pé-direito médio ponderado(2), Pd, em m: 2,66

Em virtude de o edifício não dispor de nenhum sistema de aquecimento em especifico para efeito de cálculo das necessidade nominais anuais de energia

global primária, Ntc, o RCCTE admite como sistema de climatização para aquecimento uma resistência eléctrica com uma eficiência nominal de 1.

EFICIÊNCIA NOMINAL DO EQUIPAMENTO UTILIZADO (ηi)::

SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO (AQUECIMENTO):

Combustível sólido, líquido ou gasoso Fpui =

SISTEMAS DE PREPARAÇÃO DE ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS (AQS):

EQUIPAMENTO: Está prevista a instalação de um de um esquentador a gás.

TIPO DE ENERGIA UTILIZADA:

EQUIPAMENTO:
Máquina Frigorífica (Admitida por defeito de acordo com o n.º 6 do Artigo 15.º do RCCTE, por não ter sido definido em projecto qualquer sistema de 

arrefecimento)

=

EFICIÊNCIA NOMINAL DO EQUIPAMENTO UTILIZADO (ηv): 3,00

TIPO DE ENERGIA UTILIZADA:

EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO DO SISTEMA UTILIZADO (ηa) 0,80

TIPO DE ENERGIA UTILIZADA:

Combustível sólido, líquido ou gasoso

CONTRIBUIÇÃO ANUAL DOS  COLECTORES SOLARES PARA AQS (CALCULADA PELO PROGRAMA SOLTERM DO INETI): 

Esolar (valor total), em [kWh] =

Tubagem com isolante térmico (R ≥ 0,15 
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X   

I2 X

V2 X

X

Orientação NE

Ir [kWh/m2] 320

CONCELHO: Covilhã

LOCALIDADE: Covilhã

DISTÂNCIA À ORLA COSTEIRA (3) (EM QUILOMETROS):

ALTITUDE DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO (EM METROS): 558

FICHA DE DADOS CLIMÁTICOS

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

LOCALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL: Continente Madeira Açores

SUL

Zona climática de Verão: V1

ZONAMENTO CLIMÁTICO (2):

Zona climática de Inverno: I1

470

13,00 [ºC]

---

I3

Temperatura exterior de projecto de Verão, Te: 32,0 [ºC]

N.º de Graus-dias de aquecimento (base de 20ºC), GD: 2250 [ºC.dia]

DADOS CLIMÁTICOS DE REFERÊNCIA (2):

Duração da estação de aquecimento, M: 7,30 [meses]

NORTE

[ºC]

SE S

V3

450

Intensidade média da radiação solar durante a estação convencional de arrefecimento (Verão), Ir:

SW W NW Horiz.N E

200 450 470 420

REGIÃO (PARA EDIFÍCIOS NO TERRITÓRIO 

(2) - Anexo III do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – Apenas para os concelhos de Alcácer do Sal, Alcobaça, Leiria, Pombal, e Santiago do Cacém.

320 790

Notas:  

(1) – Considera-se Região Sul, nos termos do Anexo III do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril), toda a área a Sul do rio Tejo e ainda

os concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Odivelas, Vila Franca de Xira, Azambuja, Cartaxo e Santarém. A Região Norte

corresponde à restante área do continente não incluída na Região Sul.

Energia solar média incidente numa superf. vertical orientada a Sul, Gsul: 90 [kWh/(m2.mês)]

Amplitude térmica média diária do mês mais quente, ΔT:

Valor médio da temp. do ar exterior na estação convencional de Verão, θm: 19,0
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Si Msi x ri x Si

 [m2] [kg]

36,05 1904,2

3,66 193,3

2,94 226,6

13,13 1969,5

1,60 240,0

0,61 91,5

2,32 13,2

4,53 679,5

4,44 432,1

0,36 21,2

0,48 31,8

3,14 241,6

2,02 155,4

0,53 23,9

1,72 167,4

0,14 8,2

1,86 143,1

0,11 5,0

0,38 37,0

0,03 1,8

1,59 122,5

0,04 1,8

1,47 68,1

0,12 5,7

3,96 594,0

5,16 774,0

5,00 750,0

8,30 438,4

0,82 43,3

5,44 419,3

0,61 27,6

0,46 69,0

1,99 298,5

0,15 22,5

1,65 247,5

0,03 4,5

0,04 6,0

0,94 141,0

0,27 40,5

0,44 2,5

37,92 5688,0

68,31 10246,5

37,92 11376,0

68,92 20676,0

41,26 6091,6

19,38 3801,2

13,64 1809,2

11,46 2075,9

7,47 1828,2

3,45 405,9

74661,35

/

109,53

=

681,65

FORTE

Elemento de construção
Msi Correcção

FICHA DE INÉRCIA TÉRMICA

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

QUANTIFICAÇÃO DA INÉRCIA TÉRMICA INTERIOR (1), (It):

[kg/m2] (ri)

PRE1a- 52,82 1,00

PRE1b- 52,82 1,00

PRE2- 77,07 1,00

PPE1a- 150,00 1,00

PPE1b- 150,00 1,00

PPE2- 150,00 1,00

PPE3- 5,67 1,00

PRI2c- 66,32 1,00

PRI2b- 58,82

PRI3- 76,93 1,00

PRI4a- 76,93 1,00

PRI4b- 45,18 1,00

PRI4c- 97,32 1,00

PRI4d- 58,82 1,00

PRI5a- 76,93 1,00

PRI5b- 45,18 1,00

PRI7b-

PRI7c-

PRI8a-

PRI8b-

PRI8c-

PRI8d-

150,00 1,00

1,00150,00

52,82

52,82 1,00

150 ≤ It ≤ 400 Inércia Média

Classe de Inércia térmica do edifício (fracção autónoma):

Notas:

(1) – Quantificação de (I t) de acordo com Alínea 2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril);

(2) - Segundo o valor encontrado para (I t), definem-se três classes de inércia (Fraca, Média ou Forte) de acordo com o Quadro VI.6 do RCCTE (Decreto-Lei n.º 

80/2006 de 4 de Abril), conforme a seguir se indica:

It < 150 Inércia Fraca

QUALIFICAÇÃO DA CLASSE DE INÉRCIA TÉRMICA 
(2)

:

Área útil de pavimento, Ap, em [m2]:

1,00

PRI6b-

PRI6c-

PRI6d

PRI7a-

1,00

1,00

PRI5c- 97,32 1,00

PRI5d- 58,82 1,00

Massa superficial útil por metro quadrado de área útil de pavimento, It, em [kg/m2]:

Σ (Msi x ri x Si ) :

1,00

PRI2a- 97,32 1,00

It > 400 Inércia Forte

PRI1- 150,00

PRI6a-

PPI1a-

PIE5b-Parede de compartimentação (reboco-reboco)

77,07

45,32

46,32

47,32

150,00

150,00

117,64

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

77,07 1,00

45,32 1,00

1,00

PPI1b-

PPI2a-

PPI2b-

PPI3a-

PPI3b-

PPI3c-

PPI3d-

PPI4-

PIE5a-Parede de compartimentação (cerâmico-reboco)

150,00 1,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

5,65

244,64

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

PVT1- 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

PVT2-

LIE1- (Zonas Húmidas)

LIE2- (Zonas Secas)

PIE1-Parede de compartimentação (estuque-estuque)

PIE2-Parede de compartimentação (estuque-cerâmico)

PIE3-Parede de compartimentação (estuque-reboco)

PIE4-Parede de compartimentação (cerâmico reboco)

150,00

150,00

300,00

300,00

147,64

196,14

132,64

181,14
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Paredes exteriores Área U U x A

A [m2] [W/m2.ºC] [W/ºC]

Zonas correntes:

PRE1a-Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo 

furado (7 cm), caixa de ar não ventilada (4 cm), tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
36,05 1,29 46,54

PRE1b-Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por cerâmico pastilhado (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco 

de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado (7 cm), caixa de ar não ventilada (4 cm), tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
3,67 1,25 4,58

PRE2-Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por Cerâmico (Azulejo) (7,5 mm), Argamassa de assentamento (7,5mm), Reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado (7 cm), Espaço de ar não ventilado (4 cm), Tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa e cimento (1,5 cm)
2,94 1,29 3,80

0,00 0,00

Zonas de ponte térmica plana:

PPE1a-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (27 cm) e reboco de argamassa de cimento (2 

cm).
13,13 2,82 37,05

PPE1b-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 

cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e cerâmico pastilhado (7,5 mm).
1,60 2,73 4,38

PPE2-Parede constituída (do interior para o exterior) por Cerâmico (azulejo) (7,5 mm), Argamassa de assentamento (7,5 mm), tijolo furado (7 cm), espaço de ar 

(nãio ventilado) (4 cm) tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa de cimento (2 cm).
0,61 2,95 1,80

PPE3-Parede constituída (do interior para o exterior) por uma caixa de estore de madeira semi densa com uma espessura de (2 cm), e espaço de ar fortemente 

ventilado.
2,32 2,70 6,25

Portas exteriores:

0,00 0,00

0,00 0,00

Área total para o cálculo do factor de forma, em [m2]: 60,33 Σ = 104,40

Folha de cálculo FC IV.1a do RCCTE

Perdas associadas à envolvente exterior

Paredes e pavimentos em contacto com o solo Perímetro Ψ ψ x B

B [m] [W/m.ºC]  [W/ºC]

Pavimentos:

PVT1-Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso ladrilhos cerâmicos (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), betão de argregados leves 

(1,5 cm), betão de regularização (1,5 cm), laje maciça de betão armado (17 cm), betão de regularização (4 cm), camada drenante em enrocamento de granito britado e solo 
21,17 2,50 52,93

PVT2-Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso parquet/tacos (2,2 cm), argamassa (8 mm), betão de regularização (1,5 cm), laje maciça de betão 

armado (17 cm), betão de regularização (4 cm), camada drenante em enrocamento de granito britado e solo compactado.
27,26 2,50 68,15

Paredes:

0,00

0,00

Σ = 121,08

Pontes térmicas lineares Comp. Ψ ψ x B

Ligações entre: B [m] [W/m.ºC] [W/ºC]

Fachada e pavimentos térreos:

PLA1-Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior. 26,82 0,80 21,46

PLA2-Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior. 1,58 0,80 1,26

Fachada e pavimentos sobre espaços não úteis ou exterior:

0,00

0,00

Fachada e pavimentos intermédios:

PLC1-Perímetro ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento repartido na caixa de ar da parede exterior acima e abaixo do nível da laje. 10,90 0,25 2,67

0,00

Fachada e cobertura inclinada ou terraço: 0,00

0,00

0,00

Fachada e varanda

PLE1-Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior abaixo da laje e janela de sacada acima da 

laje, configurando uma situação não tipificada no Anexo IV do RCCTE para o psi superior*.
5,13 0,50 2,57

PLE2-Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar, com isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior abaixo e acima da laje de piso. 14,72 0,47 6,84

Duas paredes verticais:

PLF1-Intersecção de duas paredes verticais, ambas sem isolamento térmico repartido na caixa de ar. 20,66 0,20 4,13

0,00

Fachada e caixa de estore:

PLCE1-(SEM ISOLAMENTO REPARTIDO NA CAIXA DE AR DE PAREDES DUPLAS). 10,20 1,00 10,20

0,00

Fachada e padieira, ombreira ou peitoril:

PLH1-Ligação da caixilharia do vão envidraçado com a parede exterior através da interposição de padieira, ombreira e peitoril em pedra natural 43,65 0,20 8,73

0,00

Outras:

0,00

0,00

Σ = 57,86

283,34TOTAL DA FOLHA FC IV.1a, em [W/ºC] =  
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Paredes em contacto com espaços não-úteis ou edifícios adjacentes Área U ζ U x A x ζ

A [m2] [W/m2.ºC] [---] [W/ºC]

Zonas corrente:

PRI1-Parede constituída (do interior para o exterior) por Reboco de argamassa de cimento (1,5 cm) e tijolo maciço 22x11x7 a uma vez (7 cm). 4,53 2,49 0,70 7,90

PRI2a-Parede constituída (do interior para o interior) por acabamento de parede em azulejo cerâmico (7,5 mm), Argamassa de assentamento (7,5 mm), 

Reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm)
4,44 2,11 0,70 6,57

PRI2b-Parede constituída (do interior para o interior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1,5 

cm)
0,36 2,11 0,70 0,53

PRI2c-Parede constituída (do interior para o interior) por Estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 7 e reboco 

de argamassa de cimento (1,5 cm)
0,48 2,00 0,70 0,67

PRI3-Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)
3,14 2,56 0,70 5,62

PRI4a-Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)
2,02 2,56 0,70 3,62

PRI4b-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 

cm)
0,53 2,64 0,70 0,98

PRI4c-Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)
1,72 2,08 0,70 2,50

PRI4d-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1 

cm)
0,14 2,13 0,70 0,21

PRI5a-Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)
1,86 2,56 0,70 3,33

PRI5b-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 

cm)
0,11 2,64 0,70 0,20

PRI5c-Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)
0,38 2,06 0,70 0,55

PRI5d-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1 

cm)
0,03 2,11 0,70 0,04

PRI6a-Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) 
1,59 1,16 0,80 1,47

PRI6b-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm)
0,04 1,19 0,80 0,04

PRI6c-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm), azulejo cerâmico (7,5 mm).
1,47 1,17 0,80 1,38

PRI6d-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm)
0,12 1,19 0,80 0,11

PRI7a-Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm), parede em betão armado (22 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
3,96 2,47 0,30 2,94

PRI7b-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede em betão armado (22 cm) e reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm).
5,16 2,54 0,30 3,94

PRI7c-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede em betão 

armado (22 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
5,00 2,38 0,30 3,58

PRI8a-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço 

de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e azulejo (7,5 mm)
8,30 1,14 0,30 2,83

PRI8b-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço 

de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), estuque tradicional (1,5 cm).
0,82 1,12 0,30 0,27

PRI8c-Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 

cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e Azulejo (7,5 
5,44 1,16 0,30 1,88

PRI8d-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm) e estuque tradicional (1,5 cm)
0,61 1,15 0,30 0,21

Zonas de ponte térmica plana:

PPI1a-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Viga ou pilar em betão 

armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e azulejo (7,5 mm).
0,46 2,19 0,30 0,30

PPI1b-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Viga ou pilar em betão 

armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm) e estuque tradicional (1,5 cm)
1,99 2,12 0,30 1,27

PPI2a-Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 

cm), Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e Azulejo (7,5 mm).
0,15 2,27 0,30 0,10

PPI2b-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm).
1,65 2,39 0,30 1,18

PPI3a-Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 

cm), Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e Azulejo (7,5 mm).
0,03 2,27 0,80 0,05

PPI3b-Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 

cm), Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e Azulejo (7,5 mm).
0,04 2,33 0,80 0,07

PPI3c-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm).
0,94 2,39 0,80 1,80

PPI3d-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Viga ou pilar em betão armado (22 cm), reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm).
0,27 2,54 0,80 0,55

PPI4-Parede constituída (do interior para o exterior) por uma caixa de estore de madeira semi densa com uma espessura de (2 cm), e espaço de ar 

fortemente ventilado.
0,44 2,70 0,80 0,95

0,00

Portas:

POI1- Porta em madeira maciça semi-densa de carvalho com 5 cm de espessura situada na caixa de escadas que permite o acesso à cave. 1,54 1,86 0,30 0,86

0,00

0,00

0,00

Área total equivalente para o cálculo do factor de forma (A x ζ), em [m2]: 7,09 Σ = 58,52

Folha de cálculo FC IV.1b do RCCTE

Perdas associadas à envolvente interior

Vãos envidraçados em contacto com espaços não-úteis Área U ζ U x A x ζ

A [m2] [W/m2.ºC] [---] [W/ºC]

EIV1-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 

corrente 5 mm e protecção exterior com caixa de estore de réguas plásticas.
0,74 3,90 0,80 2,31

EIV2-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 

corrente 5 mm e protecção exterior com caixa de estore de réguas plásticas.
1,86 3,90 0,80 5,80

EIV3-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 

corrente 5 mm e protecção exterior com caixa de estore de réguas plásticas.
0,69 3,90 0,80 2,15

0,00

Área total equivalente para o cálculo do factor de forma (A x ζ), em [m2]: 2,63 Σ = 10,26

Pontes térmicas lineares Comp. Ψ ζ ψ x B x ζ

(apenas para paredes de separação para espaços não-úteis com ζ > 0,7) B [m] [W/m.ºC] [---] [W/ºC]

0,00

PLI1i- Ligação da parede da chaminé com a zona de registo - Perímetro ao nível da intersecção da parede da chaminé com o registo horizonta da 

chaminé.
0,87 0,50 0,70 0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σ = 0,30

69,09TOTAL DA FOLHA FC IV.1b, em [W/ºC] =  
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Vãos envidraçados exteriores Área U U x A

Verticais: A [m2] [W/m2.ºC] [W/ºC]
EEV1-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 

clara

1,76 4,10 7,22

EEV2-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 

clara

1,76 4,10 7,22

EEV3-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 

clara

1,76 4,10 7,22

EEV6-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 

clara

2,20 4,10 9,02

EEV7-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 

clara

1,32 4,10 5,41

EEV8-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 

clara

1,76 4,10 7,22

EEV9-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 

clara

1,76 4,10 7,22

EEV4-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor corrente 5 mm e protecção exterior com caixa de estore de réguas plásticas de 

cor clara.

0,44 3,90 1,72

EEV5-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor corrente 5 mm e protecção interior através de uma cortina opaca de cor clara.
0,50 5,00 2,50

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Área total para o cálculo do factor de forma, em [m2]: 13,26 Σ = 54,73

Vãos envidraçados exteriores Área U U x A

Horizontais: A [m2] [W/m2.ºC] [W/ºC]

0,00

0,00

0,00

0,00

Área total para o cálculo do factor de forma, em [m2]: 0,00 Σ = 0,00

54,73TOTAL DA FOLHA FC IV.1c, em [W/ºC] =  

Folha de cálculo FC IV.1c do RCCTE

Perdas associadas aos vãos envidraçados exteriores
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Área útil de pavimento (Ap): 109,53 [m2]

x

Pé-direito médio ponderado (Pd): 2,66 [m]

=

Volume interior útil (V): 290,80 [m3]

Cumpre a NP 1037-1? (Sim ou Não) Não 0,60

Se Não:

Classe da caixilharia? S/C

Caixas de estore? SIM

Classe de exposição? 1 0,90

Aberturas auto-reguladas? Não

Área de envidraçados > (0,15 x Ap)? Não 13,26

Portas exteriores bem vedadas? Sim 16,43

Caudal de insuflação, em (m3/h): 0,00

Caudal extraído, em (m3/h):

Diferença entre os caudais, em (h-1): 0,00 / V = 0,000

(*) Valor que determina 

o caudal de inf ilt ração

Caudal de infiltração (*), em (h-1):

Recuperador de calor?  Não

0,00

 Rph =  0,000

  M = 7,30

  Pv =

Ev = 0,00

Volume interior útil, em [m3]          V = 290,80

x

Taxa de Renovação Nominal, em [h-1]:                               Rph = 0,900

x

0,34

x

     (1 - ηV) = 1,00

=

88,99

→   Se sim:  ηV =

Vf  =  Vins =

Vx =

Vev =

 │Vins - Vev│=

Folha de cálculo FC IV.1d do RCCTE

Perdas associadas à renovação de ar

Ventilação natural (mesmo que exista exaustor de cozinha):

(S/Classif., 1, 2 ou 3)

Se Sim:   Rph =

 

Taxa de renovação

   Sendo :   Ev = Pv x 24 x 0,03 x M 

Duração da estação de aquecimento, em (meses)                                               

Potência dos ventiladores, em (W):                                                                           

                                         TOTAL DA FOLHA FC IV.1d, em [W/ºC] = 

Consumo de energia para os ventiladores (Inverno), em (kWh):                   

nominal (Quadro IV.1):

Taxa de renovação nominal, em [h-1]  (valor mínimo de 0,6 h-1):                            Rph = (Vf / V) + Vx =

Ventilação mecânica (excluir exaustor de cozinha):

→   Se não: ηV =

  (Sim ou Não)

Rph =

Aenv, [m
2
] =

0,15 x Ap, [m
2
] =

(Sim ou Não)

(Sim ou Não)

Vf = maior entre Vins e Vev

(1,2,3 ou 4)

(Sim ou Não)

(Sim ou Não)
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Ganhos térmicos solares brutos:

Área Área efect. 

Identificação do vão envidraçado Orient. do vão a Sul

A [m2] Xj g┴ Fs Fg Fw Ae [m2]

Verticais:

EEV1-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 
S Simples 1,76 1,00 0,70 0,53 0,70 0,90 0,41

EEV2-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 
S Simples 1,76 1,00 0,70 0,54 0,70 0,90 0,42

EEV3-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 
S Simples 1,76 1,00 0,70 0,54 0,70 0,90 0,42

EEV6-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 
E Simples 2,20 0,56 0,70 0,52 0,70 0,90 0,28

EEV7-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 
E Simples 1,32 0,56 0,70 0,52 0,70 0,90 0,17

EEV8-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 
N Simples 1,76 0,27 0,70 1,00 0,70 0,90 0,21

EEV9-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor 
N Simples 1,76 0,27 0,70 1,00 0,70 0,90 0,21

EEV4-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor corrente 5 mm e protecção exterior com caixa de estore de réguas plásticas 
E Simples 0,44 0,56 0,70 0,52 0,70 0,90 0,06

EEV5-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor corrente 5 mm e protecção interior através de uma cortina opaca de cor clara.
E Simples 0,50 0,56 0,70 0,52 0,70 0,90 0,06

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

0  0,00 0,90 0,00

Horizontais:

0 HOR 0,00 0,90 0,00

0 HOR 0,00 0,90 0,00

0 HOR 0,00 0,90 0,00

0 HOR 0,00 0,90 0,00

 ΣAe= 2,24

x

90,0

x

7,3

=

1474,11

Ganhos térmicos internos brutos:

Ganhos internos médios (qi); (Quadro IV.3):

Duração da estação de aquecimento (M):

Área útil de pavimento (Ap):   [m2]

  

Ganhos térmicos internos brutos (Qi):

Ganhos térmicos totais úteis:

η =

Cálculos auxiliares:   

(consulta do Anexo IV do RCCTE)

 γ = Qg / NBA(1) =

FORTE a = 4,2 η =

 

=

2302,76

x

  [meses]

  [kWh/ano]

x

0,720

(1) Necessidades Brutas de Aquecimento (da folha FC IV.2)

0,99789

Ganhos térmicos solares brutos (Qs), em kWh/ano:

7,30

x

109,53

0,24677

=

3768,89

  [W/m2]

0,99789

x

Qg = Qi + Qs =

Inércia térmica do edifício (Fraca, Média ou Forte):  

Parâmetros para a determinação do factor de utilização dos ganhos térmicos (η): 

 

3776,87Ganhos térmicos totais brutos Qg, em kWh/ano:

Factor de utilização dos ganhos térmicos (η):

GANHOS TÉRMICOS TOTAIS ÚTEIS (Qgu), em kWh/ano:

Folha de cálculo FC IV.1e do RCCTE

Ganhos úteis na estação de aquecimento (Inverno )

Área efectiva total equivalente na orientação sul (ΣAe), em [m2]:

Radiação solar incidente num envidraçado a sul (Gsul), em kWh/m2.mês:

Factor 

orient.

Factor 

solar

Factor 

obstr.

Fracção 

envidr.

Factor 

select.Tipo  de vidro 
(simples / duplo)

Duração da estação de aquecimento (M), em meses:

4,00
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[m2]

60,33

0,00

0,00

13,26

[m2]

7,09

0,00

0,00

2,63

83,30

/

290,80

=

0,286

2250

Valor de Ni, em [kWh/m2.ano] Cálculo auxiliar

4,5 + 0,0395 x GD 93,38

4,5 + (0,021 + 0,037 x FF) x GD 75,60

[4,5 + (0,021 + 0,037 x FF) x GD] x (1,2 - 0,2 x FF) 86,39

4,05 + 0,06885 x GD 158,96

93,38

Paredes exteriores:

Coberturas exteriores:

Pavimentos exteriores:

Folha de cálculo FC IV.1f do RCCTE

Valor máximo das necessidades de aquecimento (Ni )

Factor de forma:

Das FC IV.1a e 1c: (Áreas)

Pavimentos interiores:

Envidraçados interiores:

Volume (da FC IV.1d), em [m3]:

Envidraçados exteriores:

Das FC IV.1b: (Áreas equivalentes:  A x ζ )

Paredes interiores:

Coberturas interiores:

Factor de forma

Nec. nominais de aquecimento máximas - Ni, em [kWh/m2.ano]: 

Área total para efeitos de cálculo do factor de forma, expressa em [m2] :

1 < FF  ≤ 1,5

FF > 1,5

FF  ≤  0,5

0,5 < FF  ≤ 1

Factor de forma (FF):

Graus-dias no local (GD), em (ºC.dia):

Expressões para o cálculo de Ni:

283,34

69,09

54,73

88,99

Σ = 496,14

x

2250

x

0,024

=

26791,59

+

0,00

26791,59

-

3768,89

=

23022,70

/

109,53

=

210,20

≤

93,38

NÃO VERIFICA

225,1%Relação percentual  Nic / Ni:

Envolvente exterior (da FC IV.1a), em W/ºC

Envolvente interior (da FC IV.1b), em W/ºC

Vãos envidraçados exteriores (da FC IV.1c), em W/ºC

Coeficiente global de perdas, em W/ºC:

Graus-dias no Local (GD), em ºC.dia:  

Consumo dos ventiladores EV (da FC IV.1d), em kWh/ano: 

Nec. nominais de aquecimento (Nic), em kWh/m2.ano          

Nec. nominais de aquec. máximas (Ni), em kWh/m2.ano   

Avaliação (Verifica / Não verifica):

Ganhos térmicos úteis (Qgu), da FC IV.1e, em kWh/ano

Necessidades de aquecimento (NA), em kWh/ano 

Área útil de pavimento (Ap), em m2    

(excluindo o exaustor da cozinha, se este existir)

Necessidades brutas de aquecimento (NBA), em kWh/ano:

Folha de cálculo FC IV.2 do RCCTE

Cálculo do indicador (Nic )

Perdas térmicas associadas a:

Renovação de ar (da FC IV.1d), em W/ºC

=
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 (da FC IV.1a) 104,40 (W/ºC)

+

 (da FC IV.1a) 0,00 (W/ºC)

+

  (da FC V.1b) 0,00 (W/ºC)

+

 (da FC V.1b) 54,73 (W/ºC)

+

  (da FC IV.1d) 88,99 (W/ºC)

=

248,12 (W/ºC)

25,0 (ºC)

-

19,00 (ºC)

=

6,0 (ºC)

x

248,12 (W/ºC)

x

2,928

=

4358,92 (kWh/ano)

Folha de cálculo FC V.1a do RCCTE

Perdas térmicas totais brutas (Q p )

Perdas específicas:

Perdas associadas à renovação de ar,  

Perdas térmicas brutas:

Perdas específicas totais:

Perdas associadas às paredes exteriores [Σ(UixAi)],

Perdas associadas aos pavimentos exteriores [Σ(UixAi)],  

Perdas associadas às coberturas exteriores [Σ(UixAi)],

Perdas associadas aos envidraçados exteriores [Σ(UixAi)],

Perdas térmicas brutas totais (Qp):

Temperatura média do ar exterior na estação de arrefecimento (θm):

Temperatura interior de referência:

Diferença de temperatura interior-exterior:

Perdas específicas totais:
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Folha de cálculo FC V.1b do RCCTE

Perdas específicas associadas a coberturas e vãos envidraçados exteriores

Vãos envidraçados exteriores Área U U x A

Verticais: A [m2] [W/m2.ºC] [W/ºC]

EEV1-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara
1,76 4,10 7,22

EEV2-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara
1,76 4,10 7,22

EEV3-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara
1,76 4,10 7,22

EEV6-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara
2,20 4,10 9,02

EEV7-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara
1,32 4,10 5,41

EEV8-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara
1,76 4,10 7,22

EEV9-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara
1,76 4,10 7,22

EEV4-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor corrente 5 mm e protecção exterior com caixa de estore de réguas plásticas de cor clara.
0,44 3,90 1,72

EEV5-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem quadrícula, com vidro 

simples incolor corrente 5 mm e protecção interior através de uma cortina opaca de cor clara.
0,50 5,00 2,50

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

Σ = 54,73

Vãos envidraçados exteriores Área U U x A

Horizontais: A [m2] [W/m2.ºC] [W/ºC]

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

Σ = 0,00
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4,00  (W/m2)

x

109,53  (m2)

x

2,928

=

1282,82  (kWh)

Folha de cálculo FC V.1e do RCCTE

Ganhos térmicos internos brutos (Q int )

Ganhos térmicos internos (Qint):

Ganhos internos médios (qi); (Quadro IV.3): 

Área útil de pavimento, Ap:

(da FC V.1c) 636,44  (kWh)

+

(da FC V.1d) 1491,32  (kWh)

+

 (da FC V.1e) 1282,815  (kWh)

=

3410,57  (kWh)

Ganhos solares pela envolvente exterior opaca (Qext), 

Ganhos solares pelos vãos envidraçados ext. (Qenv),

Ganhos térmicos internos (Qint),

Ganhos térmicos totais brutos na estação de arrefecimento (Qg):

Folha de cálculo FC V.1f do RCCTE

Ganhos térmicos totais brutos na estação de arrefecimento (Q g )

(da FC V.1f) 3410,57  (W/m2)

/

(da FC V.1a) 4358,92  (m2)

=

0,78244

FORTE a = 4,2

0,89229  (kWh)

1

-

0,89229

=

0,10771

x

(da FC V.1f) 3410,57  (kWh)

=

367,36

+

0,00

=

TOTAL: 367,36

/

109,53  (m2)

=

3,35

≤

18,00

18,6%

 (kWh)

Avaliação (Verifica / Não verifica):

Relação percentual  Nvc / Nv:

VERIFICA

 [kWh/(m2.ano)]

 [kWh/(m2.ano)]

Necessidades nominais de arrefecimento - Nvc  

Necessidades nominais de arref. máximas admissíveis - Nv 

Folha de cálculo FC V.1g do RCCTE

Cálculo do indicador Nvc

Ganhos térmicos totais brutos (Qg)

Perdas térmicas totais brutas (Qp)

Área útil de pavimento (Ap)

Factor de utilização dos ganhos térmicos (η):

Inércia térmica do edifício (Fraca, Média ou Forte ):

Factor de utilização dos ganhos térmicos (η) - Anexo IV

Ganhos térmicos totais brutos (Qg)

 (kWh/ano)

Consumo de energia para os ventiladores (Verão), sendo (Ev = Pv x 24 x 0,03 x 4)

(Pv da Folha FCIV.1d)

Parâmetro (γ) 

Necessidades de arrefecimento  (kWh/ano)

(excluindo o exaustor da cozinha, se este existir)
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200,00

x

4187

x

45,0

x

365

/

3600000

=

3820,64

/

0,80

=

4775,80

-

0,0

-

0,0

=

4775,80

/

109,53

=

43,60

≤

53,99

VERIFICA

80,8%Relação percentual  Nac / Na:

Valor máximo admissível das necessidades nominais anuais de energia útil para 

preparação de AQS (Na), em [kWh/(m2.ano)]                                                    (da FC VI.2)

Necessidades nominais de energia útil para preparação de AQS (Nac), em 

[kWh/(m2.ano)]

Energia despendida nos sistemas convencionais, em [kWh/ano]

Energia necessária para aquecimento da água sanitária (Qa), em [kWh/ano]

Contribuição dos sistemas de colectores solares (Esolar), em [kWh/ano]

Contribuição de outras energias renováveis (Eren), em [kWh/ano]

Necessidades de energia útil para preparação de AQS, em [kWh/ano]

Área útil de pavimento (Ap), em [m2]

Avaliação (Verifica / Não verifica):

Folha de cálculo FC VI.1

Cálculo do indicador Nac

(Folha de cálculo sugerida, não incluída no RCCTE)

Consumo médio diário de referência de AQS (MAQS), em [litros]

Eficiência de conversão dos sistemas convencionais utilizados (ηa)

Aumento de temperatura para preparação de AQS (ΔT), em [ºC]

Número anual de dias de consumo de AQS (nd), em [dias]

(da FC VI.1) 200,00

x

(da FC VI.1) 365,00

x

0,081

=

5913,00

/

109,53

=

53,99
Valor máximo admissível das necessidades nominais anuais de energia útil para 

preparação de AQS (Na), em [kWh/(m2.ano)]:

Valor máximo admissível de energia útil, em [kWh/ano]

Área útil de pavimento (Ap), em [m2]

Folha de cálculo FC VI.2 

Valor máximo admissível das necessidades nominais de energia para AQS (Na )

Número anual de dias de consumo de AQS (nd), em [dias]

(Folha de cálculo sugerida, não incluída no RCCTE)

Consumo médio diário de referência de AQS (MAQS), em [litros]
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(da FC IV.2) 210,20

x

0,086

x

0,10

/

0,87

=

2,08

(da FC V.1g) 3,35

x

0,086

x

0,10

/

3,00

=

0,01

(da FC VI.1) 43,60

x

0,086

=

3,75

5,84

≤

8,29

70,4%

0,70

B

(TOTAL PARCIAL 2), em [kgep/(m2.ano)]:

Folha de cálculo FC VII.1 

Cálculo do indicador Ntc

(Folha de cálculo sugerida, não incluída no RCCTE)

Nec. nominais anuais de energia útil de aquec. (Nic), em [kWh/(m2.ano)]:

Nec. nominais anuais de energia útil de arrefecimento (Nvc), em [kWh/(m2.ano)]:

Factor de conversão de energia útil para energia primária (Fpui):

(TOTAL PARCIAL 1), em [kgep/(m2.ano)]:

Eficiência nominal dos equipamentos utilizados no aquecimento (ηi):

Classe energética da fracção autónoma (ou corpo):

Parâmetro para a avaliação da classe energética:  R= Ntc/Nt =

Avaliação (Verifica / Não verifica):

Relação percentual  Ntc / Nt:

VERIFICA

(TOTAL PARCIAL 3), em [kgep/(m2.ano)]:

Necessidades nominais anuais globais de energia primária (Ntc), em 

[kgep/(m
2
.ano)]:                                              (somatório dos totais parciais: 1+2+3):

Valor máximo admissível das necessidades nominais anuais globais de energia 

primária (Nt), em [kgep/(m
2
.ano)]:                                                                    (da FC VII.2):

Nec. nominais anuais de energia útil para AQS (Nac), em [kWh/(m2.ano)]:

Factor de conversão de energia útil para energia primária (Fpua):

Factor de conversão de energia útil para energia primária (Fpuv ):

Eficiência nominal dos equipamentos utilizados no arrefecimento (ηi):
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(da FC IV.1f) 93,38

x

0,01

=

0,93

(da FC V.2) 18,00

x

0,01

=

0,18

(da FC VI.2) 53,99

x

0,15

=

8,10

9,21

x

0,90

=

8,29

                                          (somatório dos totais parciais: 1 + 2 + 3), em [kgep/(m2.ano)]:

Valor máximo admissível das necessidades nominais anuais globais de energia 

primária (Nt), em [kgep/(m2.ano)]:                                    

(TOTAL PARCIAL 1), em [kgep/(m2.ano)]:

Valor máx. adm. das nec. de energia útil de arrefec. (Nv), em [kWh/(m2.ano)]:

Valor máx. adm. das nec. de energia útil para AQS (Na), em [kWh/(m2.ano)]:

(TOTAL PARCIAL 3), em [kgep/(m2.ano)]:

(TOTAL PARCIAL 2), em [kgep/(m2.ano)]:

Folha de cálculo FC VII.2 

Valor máximo admissível das necessidades anuais globais de energia primária (Nt )

(Folha de cálculo sugerida, não incluída no RCCTE)

Valor máx. adm. das nec. de energia útil de aquec. (Ni), em [kWh/(m2.ano)]:
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109,53

2,66

A U

 [m
2
] [W/(m2.ºC)]

a.1)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

a.2)

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Total: 0,00

b.1)

42,66 Quadro I

b.2)

4,53 2,49

4,44 2,11

0,61 0,30

Total: 52,24

c.1)

13,13 2,82

1,60 2,73

0,61 2,95

2,32 2,70

c.1)

0,46 2,19

0,03 2,27

0,00 0,00

Total: 18,15

FICHA N.º 2 do RCCTE

REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DE EDIFÍCIOS 

Levantamento dimensional de cada fracção autónoma ou corpo de um edifício

(Nos termos da alínea b)  do n.º 2 do artigo 12.º)

0

Exteriores:

0

Edifício (FA): R/C Direito

Área útil de pavimento (Ap), em m
2
:

Pé-direito médio ponderado (Pd), em m:

0

0

Elementos da envolvente em zona corrente

a) Pavimentos:

Sobre o exterior:

0

0

Sobre área não útil:

0

0

0

0

PPE3-Parede constituída (do interior para o exterior) por uma caixa de estore de madeira semi densa com uma espessura 

de (2 cm), e espaço de ar fortemente ventilado.

Conforme descritas no Quadro I

PRI2a-Parede constituída (do interior para o interior) por acabamento de parede em azulejo cerâmico (7,5 mm), Argamassa 

de assentamento (7,5 mm), Reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento 

Interiores:

PRI1-Parede constituída (do interior para o exterior) por Reboco de argamassa de cimento (1,5 cm) e tijolo maciço 

22x11x7 a uma vez (7 cm).

PRI8d-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço 

de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de cimento (1,5 cm) e estuque tradicional (1,5 cm)

c) Pontes térmicas planas:

PPE1a-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (27 

cm) e reboco de argamassa de cimento (2 cm).

Na envolvente exterior:

PPE1b-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (27 

cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e cerâmico pastilhado (7,5 mm).

b) Paredes:

Na envolvente interior:

PPI3a-Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco 

de argamassa de cimento (1,5 cm), Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), 

PPI1a-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento 

PPE2-Parede constituída (do interior para o exterior) por Cerâmico (azulejo) (7,5 mm), Argamassa de assentamento (7,5 

mm), tijolo furado (7 cm), espaço de ar (nãio ventilado) (4 cm) tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa de cimento (2 
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COEF. DE ABSORÇÃO

α

0,40

0,40

0,40

0,00

0,40

0,00

0,40

0,00

B ψ,

 [m] [W/(m.ºC)]

21,17 2,50

27,26 2,50

Total: 48,43

0,00 0,00

0,00 0,00

Total: 0,00

B ψ,

 [m] [W/(m.ºC)]
a.1)

26,82 0,80

1,58 0,80

a.2)

10,90 0,25

0,00 0,00

a.3)

0,00 0,00

0,00 0,00

b.1)

0,00 0,00

0,00 0,00

b.2)

5,13 0,50

14,72 0,47

b.3)

10,20 1,00

0,00 0,00

b.4)

43,65 0,20

0,00 0,00

20,66 0,20

0,00 0,00

b) Coberturas exteriores:

0

0

PLE2-Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar, com isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior 

abaixo e acima da laje de piso.

b) Ligação da fachada com:

Cobertura:

0

Varanda:

PLE1-Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior 

abaixo da laje e janela de sacada acima da laje, configurando uma situação não tipificada no Anexo IV do RCCTE para 

o psi superior*.

a) Pavimentos:

Em terraço:

0

Elementos em contacto com o solo

0

0

Inclinadas:

Coeficientes de absorção (α)

PRE1a-Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm), tijolo furado (7 cm), caixa de ar não ventilada (4 cm), tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

0

PRE1b-Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por cerâmico pastilhado (7,5 mm), argamassa de 

assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado (7 cm), caixa de ar não ventilada (4 cm), tijolo furado (11 cm) 

e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
PRE2-Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por Cerâmico (Azulejo) (7,5 mm), Argamassa de 

assentamento (7,5mm), Reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado (7 cm), Espaço de ar não ventilado (4 cm), Tijolo furado (11 

Zona corrente:

a) Paredes exteriores:

0

PVT1-Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso ladrilhos cerâmicos (7,5 mm), argamassa de 

assentamento (7,5 mm), betão de argregados leves (1,5 cm), betão de regularização (1,5 cm), laje maciça de betão 

armado (17 cm), betão de regularização (4 cm), camada drenante em enrocamento de granito britado e solo 
PVT2-Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso parquet/tacos (2,2 cm), argamassa (8 mm), 

betão de regularização (1,5 cm), laje maciça de betão armado (17 cm), betão de regularização (4 cm), camada drenante 

em enrocamento de granito britado e solo compactado.

Caixa de estore:

b) Paredes:

0

0

Pontes térmicas lineares

PLC1-Perímetro ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento repartido na caixa de ar da parede exterior acima 

e abaixo do nível da laje.

PLA2-Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede 

exterior.

Sobre local não útil ou exterior:

0

0

a) Ligação da fachada com pavimento:
Térreo:

PLA1-Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede 

exterior.

Intermédio:

PLCE1-(SEM ISOLAMENTO REPARTIDO NA CAIXA DE AR DE PAREDES DUPLAS).

Peitoril/padieira:

PLH1-Ligação da caixilharia do vão envidraçado com a parede exterior através da interposição de padieira, ombreira e 

peitoril em pedra natural

c) Ligação entre duas paredes verticais:

0

0

0

PLF1-Intersecção de duas paredes verticais, ambas sem isolamento térmico repartido na caixa de ar.
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Paredes exteriores:

N NE E SE S SW W NW TOTAL

PRE1a-Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por estuque 

tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado (7 cm), caixa de ar não 

ventilada (4 cm), tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

6,33 1,05 16,02 0,00 12,12 0,00 0,53 0,00 36,05

PRE1b-Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por cerâmico 

pastilhado (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 

cm), tijolo furado (7 cm), caixa de ar não ventilada (4 cm), tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa 

1,43 0,97 0,00 0,00 0,78 0,00 0,49 0,00 3,67

PRE2-Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por Cerâmico (Azulejo) 

(7,5 mm), Argamassa de assentamento (7,5mm), Reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo 

furado (7 cm), Espaço de ar não ventilado (4 cm), Tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa e 

0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vãos envidraçados verticais:

N NE E SE S SW W NW TOTAL

EEV1-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem 

classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de 

estores com réguas plásticas de cor clara

0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 1,76

EEV2-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem 

classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de 

estores com réguas plásticas de cor clara

0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 1,76

EEV3-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem 

classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de 

estores com réguas plásticas de cor clara

0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 0,00 0,00 0,00 1,76

EEV6-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem 

classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de 

estores com réguas plásticas de cor clara

0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20

EEV7-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem 

classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de 

estores com réguas plásticas de cor clara

0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32

EEV8-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem 

classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de 

estores com réguas plásticas de cor clara

1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76

EEV9-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem 

classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de 

estores com réguas plásticas de cor clara

1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76

EEV4-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem 

classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor corrente 5 mm e protecção exterior com caixa 

de estore de réguas plásticas de cor clara.

0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44

EEV5-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem 

classificação, sem quadrícula, com vidro simples incolor corrente 5 mm e protecção interior através de 

uma cortina opaca de cor clara.

0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vãos envidraçados horizontais:

Descrição e tipo de protecção solar
Áreas, (em m2) por orientação

Descrição e tipo de protecção solar Áreas, (em m2)

Quadro I

Descrição sumária e valor de U [W/(m2.ºC)]
Áreas, (em m2) por orientação

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00
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FORTE Zona climática de Inverno: I3 V2N

Valores das soluções 

adoptadas

Valores máximos 

regulamentares
Situação

a.1)

1,29 1,45 VERIFICA

1,25 1,45 VERIFICA

1,29 1,45 VERIFICA

0,00 1,45 VERIFICA

R/C Direito

FICHA N.º 3 do RCCTE

REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DE EDIFÍCIOS 

Demonstração de satisfação dos requisitos mínimos para a envolvente de edifícios

(Nos termos da alínea d)  do n.º 2 do artigo 12.º)

a) Coeficientes de transmissão térmica (U), em W/(m2.ºC):

Fachadas exteriores

PRE1a-Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional 

(1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado (7 cm), caixa de ar não ventilada (4 cm), 

tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
PRE1b-Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por cerâmico pastilhado 

(7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 

(7 cm), caixa de ar não ventilada (4 cm), tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 
PRE2-Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por Cerâmico (Azulejo) 

(7,5 mm), Argamassa de assentamento (7,5mm), Reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo 

furado (7 cm), Espaço de ar não ventilado (4 cm), Tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa e cimento 

0

Edifício:

Fracção autónoma:

Moradia Multifamiliar

Inércia térmica: Zona clim. de Verão:

a.4) (valor de ζ)

0,70 2,49 1,90 NÃO VERIFICA

0,70 2,11 1,90 NÃO VERIFICA

0,70 2,11 1,90 NÃO VERIFICA

0,70 2,00 1,90 NÃO VERIFICA

0,70 2,56 1,90 NÃO VERIFICA

0,70 2,56 1,90 NÃO VERIFICA

0,70 2,64 1,90 NÃO VERIFICA

0,70 2,08 1,90 NÃO VERIFICA

0,70 2,13 1,90 NÃO VERIFICA

0,70 2,56 1,90 NÃO VERIFICA

0,70 2,64 1,90 NÃO VERIFICA

0,70 2,06 1,90 NÃO VERIFICA

0,70 2,11 1,90 NÃO VERIFICA

0,80 1,16 1,45 VERIFICA

0,80 1,19 1,45 VERIFICA

0,80 1,17 1,45 VERIFICA

0,80 1,19 1,45 VERIFICA

0,30 2,47 1,90 NÃO VERIFICA

0,30 2,54 1,90 NÃO VERIFICA

0,30 2,38 1,90 NÃO VERIFICA

0,30 1,14 1,90 VERIFICA

0,30 1,12 1,90 VERIFICA

0,30 1,16 1,90 VERIFICA

0,30 1,15 1,90 VERIFICA

PRI8a-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 

11 reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e 
PRI8b-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 

11 reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), estuque tradicional (1,5 cm).
PRI8c-Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo (7,5 mm), argamassa de 

assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço 

de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de 

PRI6b-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm)

PRI7c-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede em betão armado (22 cm) e reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm).

PRI6c-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm), azulejo cerâmico (7,5 mm).
PRI6d-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm)
PRI7a-Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), 

argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede 

em betão armado (22 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

PRI7b-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), parede em betão armado (22 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

PRI5a-Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com 

azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa 

de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)

PRI5b-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)

PRI5c-Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com 

azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa 

de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)

PRI5d-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), Tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)

PRI6a-Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), 

argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo 

furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), 

PRI3-Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com azulejo 

cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)
PRI4a-Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com 

azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa 

de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)

PRI4b-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)

PRI4c-Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com 

azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa 

de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)

PRI4d-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), Tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)

Paredes interiores

PRI1-Parede constituída (do interior para o exterior) por Reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm) e tijolo maciço 22x11x7 a uma vez (7 cm).

PRI2a-Parede constituída (do interior para o interior) por acabamento de parede em azulejo 

cerâmico (7,5 mm), Argamassa de assentamento (7,5 mm), Reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm), tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm)

PRI8d-Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm) e estuque tradicional (1,5 cm)

PRI2b-Parede constituída (do interior para o interior) por reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm)

PRI2c-Parede constituída (do interior para o interior) por Estuque tradicional (1,5 cm), 

reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 7 e reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm)
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FORTE Zona climática de Inverno: V2N

Orient. Aenv.
Ap    

(comp.)

Aenv/(Ap

comp) %

Valores das soluções 

adoptadas

Valores máximos 

regulamentares
Situação

S 1,76 9,63 18,3% 0,07 0,56 VERIFICA

S 1,76 9,19 19,2% 0,07 0,56 VERIFICA

S 1,76 10,56 16,7% 0,07 0,56 VERIFICA

E 2,20 29,31 7,5% 0,07 0,56 VERIFICA

E 1,32 29,31 4,5% 0,07 Sem requisitos Sem requisitos

N 1,76 29,31 6,0% 0,07 Sem requisitos Sem requisitos

N 1,76 8,14 21,6% 0,07 Sem requisitos Sem requisitos

E 0,44 10,56 4,2% 0,07 Sem requisitos Sem requisitos

E 0,50 4,89 10,2% 0,34 0,56 VERIFICA

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

HOR 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

HOR 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

HOR 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

HOR 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

Valores das soluções 

adoptadas

Valores máximos 

regulamentares
Situação

2,82 0,94 NÃO VERIFICA

2,73 0,00 NÃO VERIFICA

2,95 0,00 NÃO VERIFICA

2,70 0,00 NÃO VERIFICA

2,19 0,00 NÃO VERIFICA

2,27 0,00 NÃO VERIFICA

0,00 0,00 VERIFICA

X

X X

X X

X

Assinatura:

Ligações entre paredes e pilares

0,00

0,00

Técnico responsável:

   Juntar pormenores construtivos definidores de todas as situações de potencial ponte térmica plana:

Caixas de estore (se existirem) Ligações entre paredes e lajes de cobertura

Ligações entre paredes e vigas Paredes e pavimentos enterrados

0 1,90 0,00

Envolvente interior:
PPI1a-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento 

(7,5 mm) e azulejo (7,5 mm).

1,90

PPE1b-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (27 

cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e cerâmico pastilhado (7,5 mm).

PPE2-Parede constituída (do interior para o exterior) por Cerâmico (azulejo) (7,5 mm), Argamassa de assentamento (7,5 

mm), tijolo furado (7 cm), espaço de ar (nãio ventilado) (4 cm) tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa de cimento (2 

cm).

PPE3-Parede constituída (do interior para o exterior) por uma caixa de estore de madeira semi densa com uma espessura 

de (2 cm), e espaço de ar fortemente ventilado.
0,00

Nome:

Data:

Carlos Samuel Nogueira Silva

Montagem de caixilharias

Ligações entre paredes e lajes de pavimento

1,45

1,45

0,00

PPI3a-Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco 

de argamassa de cimento (1,5 cm), Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), 

argamassa de assentamento (7,5 mm) e Azulejo (7,5 mm).

1,90 0,00

1,45

2 x U da parede 

adjacente:

0,94

Umáx

1,45

0

0

0

0

0

0

PPE1a-Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (27 

cm) e reboco de argamassa de cimento (2 cm).

0

0

0

0

Envolvente exterior:

Inércia térmica:

b) Factores solares dos envidraçados no Verão com o sistema de protecção 100% activo (g'┴):

EEV1-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara

EEV2-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara

Zona climática de Verão:

Identificação da ponte térmica plana

Horizontais:

0

EEV3-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara

EEV4-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor corrente 5 mm e protecção exterior com caixa de estore de réguas plásticas de cor 

clara.

0

FICHA N.º 3 do RCCTE

REGULAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO TÉRMICO DE EDIFÍCIOS 

Demonstração de satisfação dos requisitos mínimos para a envolvente de edifícios

(Nos termos da alínea d)  do n.º 2 do artigo 12.º)

Edifício: Moradia Multifamiliar

Fracção autónoma:

0

c) Pontes térmicas planas (coeficientes de transmissão térmica (U), em W/(m2.ºC):

I3

Verticais:

Descrição e tipo de protecção solar do envidraçado

0

EEV8-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara

EEV9-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara

EEV6-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara

EEV7-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas plásticas de cor clara

R/C Direito

0

0

0

EEV5-Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem 

quadrícula, com vidro simples incolor corrente 5 mm e protecção interior através de uma cortina opaca de cor clara.
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Fichas de caracterização dos elementos 

 

 

 

Área [m
2
]

22,19

Ai / Au = 1,62

Ai, [m
2
] = 22,19

0,30

Área [m
2
]

13,66

Au, [m
2
] = 13,66

Quantificação do coeficiente ζDescrição do elemento

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Coeficiente ζ =

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au:

Tipo de espaço não útil: Zona de circulação horizontal comum

Descrição do elemento

Área da (parede + envidraçado exterior) que separa o espaço não útil do exterior

Área da parede que separa o espaço útil do espaço não útil

Notas:  

Área [m
2
]

14,13

Ai / Au = 4,26

Ai, [m
2
] = 14,13

0,30

Área [m
2
]

3,32

Au, [m
2
] = 3,32

Notas:  

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au: Coeficiente ζ =

Descrição do elemento

Área a parede que separa o espaço não útil do exterior

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)

Tipo de espaço não útil: Zona de circulação comum vertical - caixa de elevador

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Descrição do elemento Quantificação do coeficiente ζ

Área da parede que separa o espaço útil do espaço não útil

Área [m
2
]

8,15

Ai / Au = 0,97

Ai, [m
2
] = 8,15

0,80

Área [m
2
]

8,43

Au, [m
2
] = 8,43

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Descrição do elemento

Área da parede que separa o espaço não útil do exterior 

Área da parede que separa o espaço útil do espaço não útil

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au: Coeficiente ζ =

Notas:  

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)

Tipo de espaço não útil: Marquise

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Descrição do elemento Quantificação do coeficiente ζ
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Área [m
2
]

11,82

Ai / Au = 4,49

Ai, [m
2
] = 11,82

0,70

Área [m
2
]

2,63

Au, [m
2
] = 2,63

Notas:  

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)

Tipo de espaço não útil: Colunas de ventilação/desenfumagem da cozinha (fracamente ventilado)

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Descrição do elemento Quantificação do coeficiente ζ

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Descrição do elemento

Área do elemento que separa o espaço não útil do exterior

Área do elemento (COURETE de ventilação) que separa o espaço útil do não útil

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au: Coeficiente ζ =

Área [m
2
]

18,39

Ai / Au = 2,35

Ai, [m
2
] = 18,39

0,70

Área [m
2
]

7,83

Au, [m
2
] = 7,83

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Descrição do elemento Quantificação do coeficiente ζ

Área do elemento (COURETE de ventilação) que separa o espaço útil do não útil

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)

Tipo de espaço não útil: C (olunas de ventilação/desenfumagem da instalação sanitária 2 (fracamente ventilado)

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au: Coeficiente ζ =

Descrição do elemento

Área do elemento que separa o espaço não útil do exterior

Notas:  

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área [m
2
]

38,23

Ai / Au = 7,20

Ai, [m
2
] = 38,23

0,70

Área [m
2
]

5,31

Au, [m
2
] = 5,31

Área do elemento (COURETE de ventilação) que separa o espaço útil do não útil

Notas:  

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au:

Tipo de espaço não útil: Colunas de ventilação/desenfumagem da instalação sanitária 1 (fracamente ventilado)

Quantificação do coeficiente ζDescrição do elemento

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Coeficiente ζ =

Descrição do elemento

Área do elemento que separa o espaço não útil do exterior
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Área [m
2
]

15,72

Ai / Au = 7,86

Ai, [m
2
] = 15,72

0,70

Área [m
2
]

2,00

Au, [m
2
] = 2,00

Quantificação do coeficiente ζDescrição do elemento

(1) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Coeficiente ζ =

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL

Quantificação do coeficiente ζ
(1)

 (tau)

Área do elemento que separa o espaço útil interior do espaço não útil, Ai:

Área do elemento que separa o espaço não útil do ambiente exterior, Au:

Tipo de espaço não útil: Colunas de desemfumagem da chaminé (fracamente ventilado)

Descrição do elemento

Área do elemento que separa o espaço não útil do exterior

Área do elemento (COURETE de ventilação) que separa o espaço útil do não útil

Notas:  

Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 1,300

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 0,070 0,190

4 0,040 0,110

5 0,110 0,270

6 1800 -2000 0,015 1,300

0,265

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

6,33 12,12 16,02 0,53 1,05

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,012

0,012

Tijolo furado 11

0,000

0,190

0,110

0,000

Σ Rj =

0,000

0,605

Reboco de argamassa de cimento

0,270

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 7

Espaço de ar (não ventilado)

0,000

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W] 0,13

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

0,04

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PRE1aELEMENTO:

Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo 

furado (7 cm), caixa de ar não ventilada (4 cm), tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).

PAREDE EXTERIOR

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

DESENHO N.º 11

0,012

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Área, em [m
2
]:

1,291

Orientação: TOTAL

36,05

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 0,070 0,190

4 0,040 0,110

5 0,110 0,270

6 1800 -2000 0,015 1,300

7 1800 - 2000 0,008 1,300

8 2300 0,008 1,300

0,280

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

1,43 0,78 0,00 0,49 0,97

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Área, em [m
2
]:

1,249

Orientação: TOTAL

3,66

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

DESENHO N.º 11

0,000

0,000

0,006

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PRE1bELEMENTO:

Parede dupla de alvenaria de tijolo, constituída (do interior para o exterior) por Estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argam. de cimento (1,5 cm), tijolo 

furado (7 cm), caixa de ar (4 cm), tijolo furado (11 cm) e reboco de argam. de cimento (1,5 cm), cerâmico pastilhado (7,5 mm) e argam. de assentamento 

(7,5 mm)

PAREDE EXTERIOR

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W] 0,13

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

0,04

Cerâmico pastilhado

Tijolo furado 11

Reboco de argamassa de cimento

0,110

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 7

Σ Rj =

0,000

0,631

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,270

0,026

Espaço de ar (não ventilado)

Argamassa de assentamento 0,006

0,012

0,190

0,012
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,070 0,190

5 0,040 0,110

6 0,110 0,270

7 1800 - 2000 0,015 1,300

0,265

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

2,94

Orientação: TOTAL

2,94

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

Tijolo furado 11

Reboco de argamassa de cimento

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

Área, em [m
2
]:

1,291

Parede dupla de alvenaria e betão, constituída (do interior para o exterior) por Cerâmico (Azulejo) (7,5 mm), Argamassa de assentamento (7,5mm), Reboco 

de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado (7 cm), Espaço de ar não ventilado (4 cm), Tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa e cimento (1,5 

cm)

PAREDE EXTERIOR

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

0,13

Espaço de ar (não ventilado)

0,012

0,110

0,000

0,190

0,000

PRE2ELEMENTO:

Σ Rj = 0,605

DESENHO N.º 11

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,270

0,006

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

0,000

0,04

0,006

0,000

0,000

0,012

Cerâmico (Azulejo)

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 7

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 2300 - 2400 0,270 2,000

4 1800 - 2000 0,015 1,300

0,315

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

3,21 4,27 4,69 0,23 0,73

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Área, em [m
2
]:

2,822

Orientação: TOTAL

13,13

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

DESENHO N.º 12

0,026

0,000

0,000

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PPE1aELEMENTO:

Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (27 cm) e reboco de argamassa de cimento 

(2 cm).

PONTE TÉRMICA PLANA INSERIDA EM PAREDE EXTERIOR

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W] 0,13

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

0,04

0,000

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento

Viga ou pilar em betão armado (armado inferior a 1%, em volume)

Reboco de argamassa de cimento

0,000

0,135

0,012

0,000

Σ Rj =

0,000

0,184

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,012

0,000



591 

 

 

  

Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 2300 - 2400 0,270 2,000

4 1800 - 2000 0,015 1,300

5 1800 - 2000 0,008 1,300

6 2300 0,008 1,300

0,330

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

0,45 0,67 0,17 0,04 0,27

Σ Rj =

0,000

0,196

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,006

0,012

Argamassa de assentamento

0,000

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento

Viga ou pilar em betão armado (armado inferior a 1%, em volume)

Reboco de argamassa de cimento

0,000

0,135

0,012

0,000

0,04

Cerâmico pastilhado

0,006

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W] 0,13

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PPE1bELEMENTO:

Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), pilar ou viga em betão armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e cerâmico pastilhado (7,5 mm).

PONTE TÉRMICA PLANA INSERIDA EM PAREDE EXTERIOR

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

DESENHO N.º 12

0,026

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Área, em [m
2
]:

2,733

Orientação: TOTAL

1,60

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 2300 - 2400 0,270 2,000

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,315

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

0,61

Σ Rj =

0,000

0,170

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,006

Reboco de argamassa de cimento

0,000

Cerâmico (Azulejo)

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento

Viga ou pilar em betão armado (armadura inferior a 1%, em volume)

0,000

0,012

0,135

0,000

0,04

0,012

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W] 0,13

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PPE2ELEMENTO:

Parede constituída (do interior para o exterior) por Cerâmico (azulejo) (7,5 mm), Argamassa de assentamento (7,5 mm), tijolo furado (7 cm), espaço de ar 

(nãio ventilado) (4 cm) tijolo furado (11 cm) e reboco de argamassa de cimento (2 cm).

PONTE TÉRMICA PLANA INSERIDA EM PAREDE EXTERIOR

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

DESENHO N.º 12

0,006

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Área, em [m
2
]:

2,945

Orientação: TOTAL

0,61

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 565 - 750 0,020 0,180

0,020

Rsi =

Rse =

N S E W SE SW NE NW

0,64 0,96 0,72

QUADRO DE ÁREAS:

Fluxo horizontal

Área, em [m
2
]:

2,695

Orientação: TOTAL

2,32

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

Notas:  

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

DESCRIÇÃO:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

DESENHO N.º 12

0,111

0,000

0,000

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PPE3ELEMENTO:

Parede constituída (do interior para o exterior) por uma caixa de estore de madeira semi densa com uma espessura de (2 cm), e espaço de ar fortemente 

ventilado.

PONTE TÉRMICA PLANA INSERIDA EM PAREDE EXTERIOR (CAIXA DE ESTORE)

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL 
(3)

:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W] 0,13

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

0,13

0,000

Camada de madeira semi densa

0,000

0,000

0,000

0,000

Σ Rj =

0,000

0,111

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

0,000

0,000



594 

 

 

 

 

 

  

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 2,500

21,17

 

0,72

ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Notas:  

Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso ladrilhos cerâmicos (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), betão de argregados

leves (1,5 cm), betão de regularização (1,5 cm), laje maciça de betão armado (17 cm), betão de regularização (4 cm), camada drenante em enrocamento de

granito britado e solo compactado.

DESCRIÇÃO:

DESENHO N.º 13

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PORMENOR DO ELEMENTO:

Tabela IV.2.1 do RCCTE

Z [m]

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR SEM REQUISITOS TÉRMICOS

PVT1
ELEMENTO: PAVIMENTO EM CONTACTO COM O TERRENO

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 2,500

27,26

ADENE, Perguntas e Respostas sobre RCCTE, versão 1.3a, Abril 2008, página 92

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

0,72 B, em metros:      

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PVT2
ELEMENTO: PAVIMENTO EM CONTACTO COM O TERRENO

DESCRIÇÃO:
Laje térrea constituída (de cima para baixo) por acabamento de piso parquet/tacos (2,2 cm), argamassa (8 mm), betão de regularização (1,5 cm), laje maciça de

betão armado (17 cm), betão de regularização (4 cm), camada drenante em enrocamento de granito britado e solo compactado.

ENVOLVENTE: EXTERIOR SEM REQUISITOS TÉRMICOS

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 13

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,800

0,26 26,820,72

ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior.DESCRIÇÃO:

DESENHO N.º 14

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PORMENOR DO ELEMENTO:

TABELA IV.3.A.r

Z [m]

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR 

PLA1
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PAVIMENTO TÉRREO

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,800

0,26 1,58

TABELA IV.3.A.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

0,72 B, em metros:      

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PLA2
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PAVIMENTO TÉRREO

DESCRIÇÃO: Perímetro ao nível da laje de piso do rés-do-chão, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior.

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 14

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )
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Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,245

0,25 0,27 10,90B, em metros:      

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: TABELA IV.3.C.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

PORMENOR DO ELEMENTO: Desenho n.º 15

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLC1
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PAVIMENTOS INTERMÉDIOS

DESCRIÇÃO: Perímetro ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento repartido na caixa de ar da parede exterior acima e abaixo do nível da laje.

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,500

0,25 0,27 5,13

 

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLE1
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM VARANDA

DESCRIÇÃO:
Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar, sem isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior abaixo da laje e janela de sacada acima da laje,

configurando uma situação não tipificada no Anexo IV do RCCTE para o psi superior*.

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 16

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: TABELA IV.3.E.r para psi inferior e situação não tipificada para o psi superior*

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Notas:  

(*) Para o psi superior adoptou-se o valor de 0,5 W/(mºC), em conformidade com o RCCTE para situações não tipificadas.

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,465

0,25 0,27 14,72

 

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLE2
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM VARANDA

DESCRIÇÃO: Ligação ao nível da laje de piso do 1.º andar, com isolamento térmico repartido na caixa de ar da parede exterior abaixo e acima da laje de piso.

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 15

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: TABELA IV.3.E.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Notas:  

Foi contabilizados os valores de psi inferior e superior.

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,200

0,27 20,66

 

ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

Notas:  

Intersecção de duas paredes verticais, ambas sem isolamento térmico repartido na caixa de ar.DESCRIÇÃO:

DESENHO N.º 16

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PORMENOR DO ELEMENTO:

TABELA IV.3.F.r

Z [m]

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: EXTERIOR 

PLF1
ELEMENTO: LIGAÇÃO ENTRE DUAS PAREDES VERTICAIS

A parede exterior não é em betão e possui espessura superior a 22 cm.
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Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,200

0,27 43,65

 

Notas:  

A parede exterior não é em betão e possui espessura superior a 22 cm.

TABELA IV.3.H.r

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PLH1
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM PADIEIRA, OMBREIRA E PEITORIL

DESCRIÇÃO: Ligação da caixilharia do vão envidraçado com a parede exterior através da interposição de padieira, ombreira e peitoril em pedra natural

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 16

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 1,000

0,27 10,20

 

B, em metros:      

Notas:  

(*) Para o psi adoptou-se o valor de 0,5 W/(mºC), em conformidade com o RCCTE para situações não tipificadas.

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE: Tabela IV.3.G.r.do RCCTE

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

PORMENOR DO ELEMENTO: Desenho n.º 15

ENVOLVENTE: EXTERIOR

PLCE1
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA FACHADA COM CAIXA DE ESTORE

DESCRIÇÃO: (SEM ISOLAMENTO REPARTIDO NA CAIXA DE AR DE PAREDES DUPLAS).

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 0,070 0,130

0,085

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 4,53

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,70

Notas:  

2,490

Reboco de Argamassa de cimento 

Tijolo maciço refrátário  22x11x7

0,000

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI1ELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (COLUNA DA CHAMINÉ)

Parede constituída (do interior para o exterior) por Reboco de argamassa de cimento (1,5 cm) e tijolo maciço 22x11x7 a uma vez (7 cm).DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 17

0,000

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,130

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,142

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015

4 0,070 0,190

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,115

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 4,44

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,70

Notas:  

2,114

 Azulejo cerâmico

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 7 0,190

Reboco de argamassa de cimento

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI2aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (A COURETE DA COLUNA DA CHAMINÉ)

Parede constituída (do interior para o interior) por acabamento de parede em azulejo cerâmico (7,5 mm), Argamassa de assentamento (7,5 mm), Reboco 

de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 17

0,000

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,012

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,213

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 0,070 0,190

3 1800 - 2000 0,015 1,300

0,100

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,36

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,70

Notas:  

2,114

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 7

Reboco de argamassa de cimento 0,012

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI2bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (A COURETE DA COLUNA DA CHAMINÉ)

Parede constituída (do interior para o interior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm)DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 17

0,190

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,012

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,000

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,213

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 0,070 0,190

4 1800 - 2000 0,015 1,300

0,115

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,239

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,012

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,026

0,000

0,000

0,000

Parede constituída (do interior para o interior) por Estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), tijolo furado 7 e reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 17

0,190

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI2cELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (A COURETE DA COLUNA DA CHAMINÉ)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 7

Reboco de argamassa de cimento 0,012

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,48

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,70

Notas:  

2,002
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,040 0,100

5 1800 - 2000 0,010 1,300

0,080

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 3,14

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,70

Notas:  

2,559

Azulejo cerâmico

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 4 0,100

Reboco de argamassa de cimento

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI3ELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (COLUNAS DE VENTILAÇÃO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2)

Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco 

de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 17

0,012

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,008

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,131

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,040 0,100

5 1800 - 2000 0,010 1,300

0,080

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 2,02

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,70

Notas:  

2,559

Azulejo cerâmico

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 4 0,100

Reboco de argamassa de cimento

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI4aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (COLUNAS DE VENTILAÇÃO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1)

Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco 

de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 17

0,012

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,008

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,131

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

5 1800 - 2000 0,010 1,300

4 0,040 0,100

3 1800 - 2000 0,015 1,300

0,065

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,119

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,100

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,008

0,000

0,000

0,000

Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 17

0,012

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI4bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (COLUNAS DE VENTILAÇÃO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 4

Reboco de argamassa de cimento

0,000

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,53

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,70

Notas:  

2,637
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,070 0,190

5 1800 - 2000 0,010 1,300

0,110

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,221

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,008

Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco 

de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 17

0,012

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI4cELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (COLUNAS DE VENTILAÇÃO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Azulejo cerâmico

Argamassa de Assentamento

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 7 0,190

Reboco de argamassa de cimento

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 1,72

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,70

Notas:  

2,080
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,010 1,300

2 0,070 0,190

3 1800 - 2000 0,015 1,300

0,095

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,14

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,70

Notas:  

2,131

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 7

Reboco de argamassa de cimento

0,000

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI4dELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (COLUNAS DE VENTILAÇÃO - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1)

Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 17

0,012

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,190

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,008

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,209

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,040 0,100

5 1800 - 2000 0,010 1,300

0,080

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 1,86

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,70

Notas:  

2,559

Azulejo Cerâmico

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 4 0,100

Reboco de argamassa de cimento

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI5aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (COLUNAS DE VENTILAÇÃO - Cozinha)

Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco 

de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,012

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,008

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,131

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 0,040 0,100

3 1800 - 2000 0,010 1,300

0,065

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,11

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,70

Notas:  

2,637

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 4

Reboco de argamassa de cimento

0,000

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI5bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (COLUNAS DE VENTILAÇÃO - Cozinha)

Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 4 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,008

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,100

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,119

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,070 0,190

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,115

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,38

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,70

Notas:  

2,063

Azulejo Cerâmico

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 7 0,190

Reboco de argamassa de cimento

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI5cELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (COLUNAS DE VENTILAÇÃO - Cozinha)

Parede constituída (do interior para o exterior) por acabamento de parede com azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco 

de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,012

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,012

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,225

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 0,070 0,190

3 1800 - 2000 0,015 1,300

0,100

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,03

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,70

Notas:  

2,114

Reboco de argamassa de cimento

Tijolo furado 7

Reboco de argamassa de cimento

0,000

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI5dELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (COLUNAS DE VENTILAÇÃO - Cozinha)

Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 e reboco de argamassa de cimento (1 cm)DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,012

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,190

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,213

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,070 0,190

5 0,040 0,100

6 0,110 0,270

7 1800 - 2000 0,015 1,300

8 1800 - 2000 0,008 1,300

9 2300 0,008 1,300

0,280

Rsi =

Rse =

Tijolo furado 11

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,006

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,606

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,006

0,100

Azulejo Cerâmico

Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e azulejo 

(7,5 mm)

DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,012

0,270

0,012

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI6aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Azulejo Cerâmico

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 7 0,190

Espaço de ar (não ventilado)

Argamassa de assentamento

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 1,59

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,80

Notas:  

1,155
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 0,070 0,190

3 0,040 0,100

4 0,110 0,270

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,250

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,583

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,190

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,012

Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,100

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI6bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 7

Espaço de ar (não ventilado)

Tijolo furado 11 0,270

Reboco de argamassa de cimento tradicional

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,04

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,80

Notas:  

1,186
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 0,070 0,190

3 0,040 0,100

4 0,110 0,270

5 1800 - 2000 0,015 1,300

6 1800 - 2000 0,008 1,300

7 2300 0,008 1,300

0,265

Rsi =

Rse =

Argamassa de assentamento

Azulejo Cerâmico

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,595

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,190

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,012

Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm), azulejo cerâmico (7,5 mm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,100

0,006

0,006

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI6cELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 7

Espaço de ar (não ventilado)

Tijolo furado 11 0,270

Reboco de argamassa de cimento tradicional

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 1,47

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,80

Notas:  

1,170
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 0,070 0,190

3 0,040 0,100

4 0,110 0,270

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,250

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,12

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,80

Notas:  

1,186

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 7

Espaço de ar (não ventilado)

Tijolo furado 11 0,270

Reboco de argamassa de cimento tradicional

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI6dELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE)

Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,100

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,190

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,012

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,583

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 2400 0,220 2,000

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,265

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,145

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,012

Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo cerâmico (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento 

(1,5 cm), parede em betão armado (22 cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,012

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI7aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (CAIXA DE ELEVADOR)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Azulejo Cerâmico

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Parede de betão armado (com armadura inferior a 1%, em volume) 0,110

Reboco de argamassa de cimento tradicional

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 3,96

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

2,471



615 

 

 

  

Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 2400 0,220 2,000

3 1800 - 2000 0,015 1,300

0,250

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 5,16

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

2,544

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Parede de betão armado (com armadura inferior a 1%, em volume)

Reboco de argamassa de cimento tradicional

0,000

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI7bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (CAIXA DE ELEVADOR)

Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede em betão armado (22 cm) e reboco de argamassa de 

cimento (1,5 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,012

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,110

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,133

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 2400 0,220 2,000

4 1800 - 2000 0,015 1,300

0,265

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 5,00

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

2,384

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Parede de betão armado (com armadura inferior a 1%, em volume)

Reboco de argamassa de cimento tradicional 0,012

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI7cELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (CAIXA DE ELEVADOR)

Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), parede em betão armado (22 

cm) e reboco de argamassa de cimento (1,5 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,110

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,012

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,026

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,159

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

2 1000 - 1300 0,015 0,570

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,070 0,190

5 0,040 0,100

6 0,110 0,270

7 1800 - 2000 0,015 1,300

8 1800 - 2000 0,008 1,300

9 2300 0,008 1,300

0,280

Rsi =

Rse =

Argamassa de assentamento

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 8,30

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

1,135

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 7 0,190

Espaço de ar (não ventilado)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI8aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM)

Azulejo Cerâmico

Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 

cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e azulejo (7,5 mm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,012

0,270

0,012

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,026

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,000

0,000

0,006

0,100

Tijolo furado 11

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,006

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,621

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

2 1000 - 1300 0,015 0,570

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,070 0,190

5 0,040 0,100

6 0,110 0,270

7 1800 - 2000 0,015 1,300

8 1000 - 1300 0,015 0,570

0,280

Rsi =

Rse =

Estuque tradicional

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,82

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

1,116

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 7 0,190

Espaço de ar (não ventilado)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI8bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM)

Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 

cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), estuque tradicional (1,5 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,012

0,270

0,012

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,026

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,000

0,000

0,000

0,100

Tijolo furado 11

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,026

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,636

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 0,070 0,190

5 0,040 0,100

6 0,110 0,270

7 1800 - 2000 0,015 1,300

8 1800 - 2000 0,008 1,300

9 2300 0,008 1,300

0,280

Rsi =

Rse =

Argamassa de assentamento

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 5,44

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

1,155

Azulejo cerâmico

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 7 0,190

Espaço de ar (não ventilado)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI8cELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM)

Azulejo cerâmico

Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), 

Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e Azulejo (7,5 mm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,012

0,270

0,012

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,006

0,100

Tijolo furado 11

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,006

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,606

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 0,070 0,190

3 0,040 0,100

4 0,110 0,270

5 1800 - 2000 0,015 1,300

6 1000 - 1300 0,015 0,570

0,265

Rsi =

Rse =

Estuque tradicional

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Página 1 de 1

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,61

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

1,150

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Tijolo furado 7 0,190

Espaço de ar (não ventilado)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PRI8dELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM)

Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Tijolo furado 7 espaço de ar (4 cm), tijolo furado 11 reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm) e estuque tradicional (1,5 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 18

0,012

0,270

0,012

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,000

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,000

0,000

0,000

0,100

Tijolo furado 11

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,026

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,609

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 565 - 750 0,050 0,180

0,050

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 1,54

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

0,000

MADEIRA DE CARVALHO

0,000

1,860

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

POI1ELEMENTO: PORTA DA ENVOLVENTE INTERIOR

Porta em madeira maciça semi-densa de carvalho com 5 cm de espessura situada na caixa de escadas que permite o acesso à fracção autónoma.DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,000

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,278

0,000

0,000

0,000

DESENHO N.º 18

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,278

0,000

0,000

0,000

0,000



622 

 

 

  

Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 2300 - 2400 0,270 2,000

4 1800 - 2000 0,015 1,300

5 1800 - 2000 0,008 1,300

6 2300 0,008 1,300

0,330

Rsi =

Rse =

Azulejo Cerâmico

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,196

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,012

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,026

0,000

0,000

0,006

Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Viga ou pilar em betão armado 

(27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e azulejo (7,5 mm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,135

0,006

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PPI1aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM DO LADO DAS ZONAS SECAS)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento

Viga ou pilar em betão armado (com armadura inferior a 1%, em volume)

Reboco de argamassa de cimento 0,012

Argamassa de assentamento

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,46

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

2,193
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1000 - 1300 0,015 0,570

2 1800 - 2000 0,015 1,300

3 2300 - 2400 0,270 2,000

4 1800 - 2000 0,015 1,300

5 1000 - 1300 0,015 0,570

0,330

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,211

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,012

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,026

0,000

0,000

0,026

Parede constituída (do interior para o exterior) por estuque tradicional (1,5 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Viga ou pilar em betão armado 

(27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm) e estuque tradicional (1,5 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,135

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PPI1bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM DO LADO DAS ZONAS SECAS)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Estuque tradicional

Reboco de argamassa de cimento

Viga ou pilar em betão armado (com armadura inferior a 1%, em volume)

Reboco de argamassa de cimento 0,012

Estuque tradicional

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 1,99

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

2,124
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 2300 - 2400 0,270 2,000

5 1800 - 2000 0,015 1,300

6 1800 - 2000 0,008 1,300

7 2300 0,008 1,300

0,330

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,15

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

2,267

Azulejo cerâmico

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Viga ou pilar em betão armado (com armadura inferior a 1%, em volume) 0,135

Reboco de argamassa de cimento tradicional

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PPI2aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM (ZONAS HÚMIDAS)

Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), 

Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e Azulejo (7,5 mm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,012

0,006

0,006

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,012

Argamassa de assentamento

Azulejo cerâmico

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,181

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 2300 - 2400 0,270 2,000

3 1800 - 2000 0,015 1,300

0,300

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 1,65

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,30

Notas:  

2,392

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Viga ou pilar em betão armado (com armadura inferior a 1%, em volume)

Reboco de argamassa de cimento tradicional

0,000

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PPI2bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (ZONA DE CIRCULAÇÃO COMUM (ZONAS HÚMIDAS)

Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,012

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,135

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,158

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 2300 - 2400 0,270 2,000

5 1800 - 2000 0,015 1,300

6 1800 - 2000 0,008 1,300

7 2300 0,008 1,300

0,330

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,03

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,80

Notas:  

2,267

Azulejo cerâmico

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Viga ou pilar em betão armado (com armadura inferior a 1%, em volume) 0,135

Reboco de argamassa de cimento tradicional

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PPI3aELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE)

Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), 

Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), argamassa de assentamento (7,5 mm) e Azulejo (7,5 mm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,012

0,006

0,006

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,012

Argamassa de assentamento

Azulejo cerâmico

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,181

0,000
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 2300 0,008 1,300

2 1800 - 2000 0,008 1,300

3 1800 - 2000 0,015 1,300

4 2300 - 2400 0,270 2,000

5 1800 - 2000 0,015 1,300

0,315

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,170

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,006

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,006

0,000

0,000

0,012

Parede constituída (do interior para o exterior) por azulejo (7,5 mm), argamassa de assentamento (7,5 mm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), 

Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de argamassa de cimento (1,5 cm)
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,012

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PPI3bELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Azulejo cerâmico

Argamassa de assentamento

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Viga ou pilar em betão armado (com armadura inferior a 1%, em volume) 0,135

Reboco de argamassa de cimento tradicional

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,04

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,80

Notas:  

2,328



628 

 

 

  

Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 2300 - 2400 0,270 2,000

3 1800 - 2000 0,015 1,300

0,300

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,158

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,135

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,000

Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Viga ou pilar em betão armado (27 cm), reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,012

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PPI3cELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Viga ou pilar em betão armado (com armadura inferior a 1%, em volume)

Reboco de argamassa de cimento tradicional

0,000

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,94

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,80

Notas:  

2,392
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 1800 - 2000 0,015 1,300

2 2300 - 2400 0,220 2,000

3 1800 - 2000 0,015 1,300

0,250

Rsi =

Rse =

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,133

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,110

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,012

0,000

0,000

0,000

Parede constituída (do interior para o exterior) por reboco de argamassa de cimento (1,5 cm), Viga ou pilar em betão armado (22 cm), reboco de 

argamassa de cimento (1,5 cm).
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,012

0,000

0,000

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PPI3dELEMENTO: PAREDE EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE)

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

Reboco de argamassa de cimento tradicional

Viga ou pilar em betão armado (com armadura inferior a 1%, em volume)

Reboco de argamassa de cimento tradicional

0,000

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,27

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,80

Notas:  

2,544
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Camada

Massa vol. 

aparente seca 

[kg/m3]

Espessura           

d, [m]

Condut. 

térmica 

λ, [W/(m.ºc)]

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

1 565 - 750 0,020 0,180

0,020

Rsi =

Rse =

(1) – As resistências térmicas de camadas homogéneas foram calculadas pela expressão (R=d/λ), recorrendo a valores de cálculo do coeficiente de condutibilidade térmica (λ), obtidos da

publicação do LNEC ITE50, conforme previsto na Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril). Nos termos da mesma Alínea do mesmo Regulamento, para camadas

heterogéneas os valores da resistência térmica (R) foram obtidas directamente na publicação do LNEC: ITE50. A resistência térmica dos espaços de ar foi contabilizada de acordo com o

procedimento definido na Alínea 1.2 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(2) – Os valores das resistências térmicas superficiais (Rsi e Rse) foram obtidos a partir do Quadro VII.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril).

(3) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi calculado a partir da expressão: U = 1 / (Rsi + ΣRj + Rse), de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de

4 de Abril). 

(4) - O coeficiente ζ foi quantificado a partir da Tabela IV.1 do RCCTE, conhecida a razão Ai/Au e o tipo de espaço não útil adjacente.

Área da parede da envolvente interior em estudo, A, em [m
2
]: 0,44

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO NÃO ÚTIL ADJACENTE - Quantificação do coeficiente ζ(4) (tau)

Coeficiente ζ para o espaço não útil adjacente: 0,80

Notas:  

2,695

Camada de madeira semi densa

0,000

0,13

0,13

Coeficiente de transmissão térmica superficial, U, em [W/(m
2
.ºC)]:

Espessura total, em metros:

Resistência térmica superficial interior, Rsi, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

RESISTÊNCA TÉRMICAS SUPERFICIAIS (2):

Resistência térmica superficial exterior, Rse, em [m
2
.ºC/W]

Fluxo horizontal

ELEMENTO TIPO:

ENVOLVENTE: INTERIOR

PPI4ELEMENTO:  PONTE TÉRMICA PLANA (CAIXA DE ESTORE) EM CONTACTO COM ESPAÇO NÃO ÚTIL (MARQUISE)

Parede constituída (do interior para o exterior) por uma caixa de estore de madeira semi densa com uma espessura de (2 cm), e espaço de ar fortemente 

ventilado.
DESCRIÇÃO:

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

DESENHO N.º 19

0,000

0,000

0,000

QUADRO DE ÁREAS:

Descrição da camada

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

Fluxo horizontal

0,000

RESISTÊNCIA TÉRMICA DAS CAMADAS(1):

0,111

0,000

0,000

0,000

Resistência 

Térmica

 R, [m2.ºC/W]

0,000

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL (3)
:

Σ Rj =

0,000

0,111

0,000
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X

X

X

5

mm

Sim X Não

X

X

Sim X Não

(1) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi obtido, de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4

de Abril), por consulta da publicação do LNEC: ITE 50. 

EEV3

EEV6

CARACTERIZAÇÃO DO VÃO ENVIDRAÇADO, DA CAIXILHARIA E DO VIDRO:

Metálica com corte térmico

EEV8

EEV9

QUADRO DE ÁREAS:

Clara

EEV1

EEV2

EEV7

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE:

DESCRIÇÃO:

ELEMENTO:

ELEMENTOS:

EXTERIOR

VÃO ENVIDRAÇADO

Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica de correr sem corte térmico, sem classificação, sem

quadrícula, com vidro simples incolor 5 mm e protecção exterior com caixa de estores com réguas

plásticas de cor clara

Fluxo horiz.

Coef. de transmissão térmica sup. médio dia-noite, Uwdn, em [W/(m
2
.ºC)]

Área total dos envidraçados do tipo indicado, expressa em [m
2
]

Notas:  

Existe dispositivo de oclusão nocturna:

permeabilidade ao ar elevada

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL MÉDIO DIA-NOITE 
(1)

:

12,32

4,10

Tipo de caixilharia:

Madeira

Tipo de vão envidraçado:

Plástico

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

DESENHO N.º 20

Cor da cortina:

Características do dispositivo de oclusão nocturna:

Duplo (2 janelas)

Duplo (2 vidros)Simples (1 vidro)

Distância entre as duas janelas:

Cor do dispositivo:

Outros dispositivos de oclusão com:

O edifício tem ocupação nocturna importante:

Escura

Cortina interior opaca Clara

Média

permeabilidade ao ar baixa

EscuraMédia

Tipo de janela:

Metálica sem corte térmico

mmLâmina de armm

Fixa

Simples (1 janela)

de correr

mm

Giratória

Espessura dos vidros:

Número de vidros:

mmSimples (1 vidro)

Vidro exteriorDuplo (2 vidros): Vidro interior
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X

Área Ae,sul(6)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EEV1 S 1,76 1,00 0,87 0,70 0,70 0,0 1,00 51,0 0,53 32,0 0,92 0,0 1,00 0,92 0,530 0,90 0,411

EEV2 S 1,76 1,00 0,87 0,70 0,70 0,0 1,00 50,0 0,54 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,540 0,90 0,419

EEV3 S 1,76 1,00 0,87 0,70 0,70 0,0 1,00 50,0 0,54 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,540 0,90 0,419

EEV6 E 2,20 0,56 0,87 0,70 0,70 45,0 0,58 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,522 0,90 0,284

EEV7 E 1,32 0,56 0,87 0,70 0,70 45,0 0,58 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,522 0,90 0,170

EEV8 N 1,76 0,27 0,87 0,70 0,70 0,0 1,00 50,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 1,000 0,90 0,210

EEV9 N 1,76 0,27 0,87 0,70 0,70 0,0 1,00 0,0 1,00 16,0 1,00 0,0 1,00 1,00 1,000 0,90 0,210

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

12,32 2,123

Área Ae(7)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EEV1 S 1,76 0,87 0,07 0,310 0,70 --- 1,00 51,0 0,54 32,0 0,90 0,0 1,00 0,90 0,486 0,75 0,139

EEV2 S 1,76 0,87 0,07 0,310 0,70 --- 1,00 50,0 0,54 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,540 0,75 0,155

EEV3 S 1,76 0,87 0,07 0,310 0,70 --- 1,00 50,0 0,54 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,540 0,75 0,155

EEV6 E 2,20 0,87 0,07 0,310 0,70 --- 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,900 0,85 0,365

EEV7 E 1,32 0,87 0,07 0,310 0,70 --- 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,900 0,85 0,219

EEV8 N 1,76 0,87 0,07 0,310 0,70 --- 1,00 50,0 0,96 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,960 0,80 0,293

EEV9 N 1,76 0,87 0,07 0,310 0,70 --- 1,00 0,0 1,00 16,0 1,00 0,0 1,00 1,00 1,000 0,80 0,306

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

12,32 1,632

Notas:

Sigla Sigla

Área α

Xj F0

g┴v β

g’┴ Ff

g┴ Fs

Fg Fw

αh Ae,sul

Fh Ae

é o factor de obstrução do vão envidraçadoé o factor solar do vão envidraçado

é o factor de orientação dos envidraçados

Área total inicial, em [m2]:

Área total efectiva a Sul, em [m2]:

é o factor de sombreamento de horizonte

é o factor de selectividade angular do envidraçado

Área efectiva de envidraçado orientado a Sul

Área efectiva de envidraçado na orientação indicada

Fracção envidraçada do vão

é o ângulo de horizonte (vd. Anexo IV do RCCTE )

Área total efectiva para todas as orientações (valor de controlo), em [m2]: 

(2) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de aquecimento é feita a partir do Anexo IV do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril );

(3) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de arrefecimento é feita a partir do Anexo V do RCCTE;

(4) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão na situação de Inverno, deve 

ser considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Ainda de acordo com o Anexo IV do RCCTE, apenas para a estação de Inverno, o produto [Xj x Fs] deve ser sempre igual ou 

superior a 0,27 para contabilizar a radiação difusa. Em síntese, para a estação de Inverno, o valor de (Fs) pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):           Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff    

                        

             CORRECÇÃO 2 (a aplicar aos valores obtidos na CORRECÇÃO 1):                  Se Xj x Fs  ≤ 0,27   →   Fs = 0,270 / Xj     ;   Caso contrário.  Fs = Fh x F0 x Ff   

(5) De acordo com os Anexos V do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão no Verão, deve ser 

considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Em síntese, o valor de (Fs) para o Verão pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):          Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff  

(7) De acordo com o Anexo V do RCCTE, para a estação de Verão, a área efectiva do vão envidraçado (Ae), é calculada pela expressão: Ae = Área x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(8) É o factor solar do vão envidraçado no Inverno, de acordo com o Anexo IV do RCCTE. No sector residencial considera-se a existência de, pelo menos, cortinas interiores muito 

transparentes de cor clara (g┴=0,63 para vidro duplo incolor; g┴=0,70 para vidro simples incolor). Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume 

o valor de g┴v.

(6) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, para a estação de Inverno, a área efectiva a Sul (Ae,sul) é calculada pela expressão:  Ae,sul = Área x Xj x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(9) É o factor solar do vão envidraçado no Verão, de acordo com a Alínea 4.3.2 do Anexo IV do RCCTE. Se existir dispositivo de protecção solar interior ou exterior, g ┴ é calculado pela 

expressão: [g┴= 0,30 x g┴v + 0,70 x g’┴]. Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume o valor de g┴v.

é o factor solar do vão envidraçado, considerando 

o sistema de protecção 100% activo.

é o factor solar do vidro

é o factor de sombreamento por palas verticais

é o ângulo da pala horizontal (Anexos IV e V - RCCTE )

Ff  (e)

Fw
Factor horizonte

g┴

Significado

g┴v

é o ângulo da pala vertical (Anexos IV e V - RCCTE )

Significado

é a área do vão envidraçado, incluindo caixilhos

g’┴ Fg

Factor de sombreamento (5): Fs

Ff  (e)Fh F0 Ff

g┴

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO
(2)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Factor de sombreamento (4): Fs

Ff  (d)

Palas horizontais

Área total inicial, em [m2]:

é o factor de sombreamento por palas horizontais

Orien-

tação
Xj g┴v Fg

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO
(3)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Orien-

tação

Factor horizonte Palas verticais

LATITUDE DO LOCAL (Assinale com um "x" a latitude do local ):

Continente e Açores (39º) Madeira (33º)

Palas verticais

Fs
Fh F0 Ff

Palas horizontais

Fs
Fw

Ff  (d)
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X

X

X

X

5

mm

Sim X Não

X

X

Sim X Não

Vidro exteriorDuplo (2 vidros): Vidro interior

Metálica sem corte térmico

mmLâmina de armm

Fixa

Simples (1 janela)

de correr

mm

Giratória

Espessura dos vidros:

Tipo de janela:

Cor do dispositivo:

Outros dispositivos de oclusão com:

O edifício tem ocupação nocturna importante:

Escura

Cortina interior opaca Clara

Média

permeabilidade ao ar baixa

EscuraCor da cortina:

Características do dispositivo de oclusão nocturna:

Duplo (2 janelas)

Duplo (2 vidros)Simples (1 vidro)

Distância entre as duas janelas:

Média

Número de vidros:

mmSimples (1 vidro)

Tipo de caixilharia:

EEV4

3,90

Madeira

Tipo de vão envidraçado:

Plástico

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

DESENHO N.º  21

Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem

quadrícula, com vidro simples incolor corrente 5 mm e protecção exterior com caixa de estore de réguas

plásticas de cor clara.

Fluxo horiz.

Coef. de transmissão térmica sup. médio dia-noite, Uwdn, em [W/(m
2
.ºC)]

Área total dos envidraçados do tipo indicado, expressa em [m
2
]

Notas:  

Existe dispositivo de oclusão nocturna:

permeabilidade ao ar elevada

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL MÉDIO DIA-NOITE 
(1)

:

0,44

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE:

DESCRIÇÃO:

ELEMENTO:

ELEMENTOS:

EXTERIOR

VÃO ENVIDRAÇADO

(1) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi obtido, de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4

de Abril), por consulta da publicação do LNEC: ITE 50. 

CARACTERIZAÇÃO DO VÃO ENVIDRAÇADO, DA CAIXILHARIA E DO VIDRO:

Metálica com corte térmico

QUADRO DE ÁREAS:

Clara
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X

Área Ae,sul(6)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EEV4 E 0,44 0,56 0,87 0,70 0,70 45,0 0,58 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,522 0,90 0,057

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,44 0,057

Área Ae(7)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EEV4 E 0,44 0,87 0,07 0,310 0,70 --- 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,900 0,90 0,077

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0,44 0,077

Notas:

Sigla Sigla

Área α

Xj F0

g┴v β

g’┴ Ff

g┴ Fs

Fg Fw

αh Ae,sul

Fh Ae

Palas horizontais

Fs
Fw

Ff  (d)

LATITUDE DO LOCAL (Assinale com um "x" a latitude do local ):

Continente e Açores (39º) Madeira (33º)

Palas verticais

Fs
Fh F0 Ff

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO
(2)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Orien-

tação
Xj g┴v Fg

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO
(3)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Orien-

tação

Factor horizonte Palas verticais

Área total inicial, em [m2]:

Significado

é a área do vão envidraçado, incluindo caixilhos

g’┴ Fg

Factor de sombreamento (5): Fs

Ff  (e)

é o factor solar do vidro

é o factor de sombreamento por palas verticais

é o ângulo da pala horizontal (Anexos IV e V - RCCTE )

é o ângulo da pala vertical (Anexos IV e V - RCCTE )

Factor de sombreamento (4): Fs

Ff  (d)

Palas horizontais

é o factor de sombreamento por palas horizontais

Ff  (e)

Fw
Factor horizonte

g┴

Significado

g┴v

Fh F0 Ff

g┴

(2) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de aquecimento é feita a partir do Anexo IV do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril );

(3) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de arrefecimento é feita a partir do Anexo V do RCCTE;

(4) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão na situação de Inverno, deve 

ser considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Ainda de acordo com o Anexo IV do RCCTE, apenas para a estação de Inverno, o produto [Xj x Fs] deve ser sempre igual ou 

superior a 0,27 para contabilizar a radiação difusa. Em síntese, para a estação de Inverno, o valor de (Fs) pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):           Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff    

                        

             CORRECÇÃO 2 (a aplicar aos valores obtidos na CORRECÇÃO 1):                  Se Xj x Fs  ≤ 0,27   →   Fs = 0,270 / Xj     ;   Caso contrário.  Fs = Fh x F0 x Ff   

(5) De acordo com os Anexos V do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão no Verão, deve ser 

considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Em síntese, o valor de (Fs) para o Verão pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):          Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff  

(7) De acordo com o Anexo V do RCCTE, para a estação de Verão, a área efectiva do vão envidraçado (Ae), é calculada pela expressão: Ae = Área x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(8) É o factor solar do vão envidraçado no Inverno, de acordo com o Anexo IV do RCCTE. No sector residencial considera-se a existência de, pelo menos, cortinas interiores muito 

transparentes de cor clara (g┴=0,63 para vidro duplo incolor; g┴=0,70 para vidro simples incolor). Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume 

o valor de g┴v.

(6) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, para a estação de Inverno, a área efectiva a Sul (Ae,sul) é calculada pela expressão:  Ae,sul = Área x Xj x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(9) É o factor solar do vão envidraçado no Verão, de acordo com a Alínea 4.3.2 do Anexo IV do RCCTE. Se existir dispositivo de protecção solar interior ou exterior, g ┴ é calculado pela 

expressão: [g┴= 0,30 x g┴v + 0,70 x g’┴]. Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume o valor de g┴v.

Área total inicial, em [m2]:

Área total efectiva a Sul, em [m2]:

é o factor de sombreamento de horizonte

é o factor de selectividade angular do envidraçado

Área efectiva de envidraçado orientado a Sul

Área efectiva de envidraçado na orientação indicada

Fracção envidraçada do vão

é o ângulo de horizonte (vd. Anexo IV do RCCTE )

Área total efectiva para todas as orientações (valor de controlo), em [m2]: 

é o factor solar do vão envidraçado, considerando 

o sistema de protecção 100% activo.

é o factor de obstrução do vão envidraçadoé o factor solar do vão envidraçado

é o factor de orientação dos envidraçados
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X

X

X

X

5

mm

Sim X Não

X X

Sim X Não

Vidro exteriorDuplo (2 vidros): Vidro interior

Metálica sem corte térmico

mmLâmina de armm

Fixa

Simples (1 janela)

de correr

mm

Giratória

Espessura dos vidros:

Tipo de janela:

Cor do dispositivo:

Outros dispositivos de oclusão com:

O edifício tem ocupação nocturna importante:

Escura

Cortina interior opaca Clara

Média

permeabilidade ao ar baixa

EscuraCor da cortina:

Características do dispositivo de oclusão nocturna:

Duplo (2 janelas)

Duplo (2 vidros)Simples (1 vidro)

Distância entre as duas janelas:

Média

Número de vidros:

mmSimples (1 vidro)

Tipo de caixilharia:

EEV5

5,00

Madeira

Tipo de vão envidraçado:

Plástico

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

DESENHO N.º 21

Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem

quadrícula, com vidro simples incolor corrente 5 mm e protecção interior através de uma cortina opaca de

cor clara.

Fluxo horiz.

Coef. de transmissão térmica sup. médio dia-noite, Uwdn, em [W/(m
2
.ºC)]

Área total dos envidraçados do tipo indicado, expressa em [m
2
]

Notas:  

Existe dispositivo de oclusão nocturna:

permeabilidade ao ar elevada

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL MÉDIO DIA-NOITE 
(1)

:

0,50

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE:

DESCRIÇÃO:

ELEMENTO:

ELEMENTOS:

EXTERIOR

VÃO ENVIDRAÇADO

(1) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi obtido, de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4

de Abril), por consulta da publicação do LNEC: ITE 50. 

CARACTERIZAÇÃO DO VÃO ENVIDRAÇADO, DA CAIXILHARIA E DO VIDRO:

Metálica com corte térmico

QUADRO DE ÁREAS:

Clara
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X

Área Ae,sul(6)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EEV5 E 0,50 0,56 0,87 0,70 0,70 45,0 0,58 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,522 0,90 0,065

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,50 0,065

Área Ae(7)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EEV5 E 0,50 0,87 0,33 0,492 0,70 --- 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 0,0 1,00 1,00 0,900 0,90 0,140

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0,50 0,140

Notas:

Sigla Sigla

Área α

Xj F0

g┴v β

g’┴ Ff

g┴ Fs

Fg Fw

αh Ae,sul

Fh Ae

Palas horizontais

Fs
Fw

Ff  (d)

LATITUDE DO LOCAL (Assinale com um "x" a latitude do local ):

Continente e Açores (39º) Madeira (33º)

Palas verticais

Fs
Fh F0 Ff

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO
(2)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Orien-

tação
Xj g┴v Fg

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO
(3)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Orien-

tação

Factor horizonte Palas verticais

Área total inicial, em [m2]:

Significado

é a área do vão envidraçado, incluindo caixilhos

g’┴ Fg

Factor de sombreamento (5): Fs

Ff  (e)

é o factor solar do vidro

é o factor de sombreamento por palas verticais

é o ângulo da pala horizontal (Anexos IV e V - RCCTE )

é o ângulo da pala vertical (Anexos IV e V - RCCTE )

Factor de sombreamento (4): Fs

Ff  (d)

Palas horizontais

é o factor de sombreamento por palas horizontais

Ff  (e)

Fw
Factor horizonte

g┴

Significado

g┴v

Fh F0 Ff

g┴

(2) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de aquecimento é feita a partir do Anexo IV do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril );

(3) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de arrefecimento é feita a partir do Anexo V do RCCTE;

(4) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão na situação de Inverno, deve 

ser considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Ainda de acordo com o Anexo IV do RCCTE, apenas para a estação de Inverno, o produto [Xj x Fs] deve ser sempre igual ou 

superior a 0,27 para contabilizar a radiação difusa. Em síntese, para a estação de Inverno, o valor de (Fs) pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):           Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff    

                        

             CORRECÇÃO 2 (a aplicar aos valores obtidos na CORRECÇÃO 1):                  Se Xj x Fs  ≤ 0,27   →   Fs = 0,270 / Xj     ;   Caso contrário.  Fs = Fh x F0 x Ff   

(5) De acordo com os Anexos V do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão no Verão, deve ser 

considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Em síntese, o valor de (Fs) para o Verão pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):          Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff  

(7) De acordo com o Anexo V do RCCTE, para a estação de Verão, a área efectiva do vão envidraçado (Ae), é calculada pela expressão: Ae = Área x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(8) É o factor solar do vão envidraçado no Inverno, de acordo com o Anexo IV do RCCTE. No sector residencial considera-se a existência de, pelo menos, cortinas interiores muito 

transparentes de cor clara (g┴=0,63 para vidro duplo incolor; g┴=0,70 para vidro simples incolor). Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume 

o valor de g┴v.

(6) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, para a estação de Inverno, a área efectiva a Sul (Ae,sul) é calculada pela expressão:  Ae,sul = Área x Xj x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(9) É o factor solar do vão envidraçado no Verão, de acordo com a Alínea 4.3.2 do Anexo IV do RCCTE. Se existir dispositivo de protecção solar interior ou exterior, g ┴ é calculado pela 

expressão: [g┴= 0,30 x g┴v + 0,70 x g’┴]. Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume o valor de g┴v.

Área total inicial, em [m2]:

Área total efectiva a Sul, em [m2]:

é o factor de sombreamento de horizonte

é o factor de selectividade angular do envidraçado

Área efectiva de envidraçado orientado a Sul

Área efectiva de envidraçado na orientação indicada

Fracção envidraçada do vão

é o ângulo de horizonte (vd. Anexo IV do RCCTE )

Área total efectiva para todas as orientações (valor de controlo), em [m2]: 

é o factor solar do vão envidraçado, considerando 

o sistema de protecção 100% activo.

é o factor de obstrução do vão envidraçadoé o factor solar do vão envidraçado

é o factor de orientação dos envidraçados
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X

X

X

X

5

mm

Sim X Não

X

X

Sim X Não

Número de vidros:

mmSimples (1 vidro)

Vidro exteriorDuplo (2 vidros): Vidro interior

Metálica sem corte térmico

mmLâmina de armm

Fixa

Simples (1 janela)

de correr

mm

Giratória

Espessura dos vidros:

Cor do dispositivo:

Outros dispositivos de oclusão com:

O edifício tem ocupação nocturna importante:

Escura

Cortina interior opaca Clara

Média

permeabilidade ao ar baixa

EscuraMédia

Plástico

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO ELEMENTO:

DESENHO N.º 21

Cor da cortina:

Características do dispositivo de oclusão nocturna:

Duplo (2 janelas)

Duplo (2 vidros)Simples (1 vidro)

Distância entre as duas janelas:

Tipo de janela:

Tipo de caixilharia:

permeabilidade ao ar elevada

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA SUPERFICIAL MÉDIO DIA-NOITE 
(1)

:

3,30

3,90

Madeira

Tipo de vão envidraçado:

ELEMENTOS:

INTERIOR

VÃO ENVIDRAÇADO

Vãos envidraçados simples, com caixilharia metálica giratória sem corte térmico, sem classificação, sem

quadrícula, com vidro simples incolor corrente 5 mm e protecção exterior com caixa de estore de réguas

plásticas.

Fluxo horiz.

Coef. de transmissão térmica sup. médio dia-noite, Uwdn, em [W/(m
2
.ºC)]

Área total dos envidraçados do tipo indicado, expressa em [m
2
]

Notas:  

Existe dispositivo de oclusão nocturna:

EIV1

EIV2

FICHA DE ELEMENTO
(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )

ENVOLVENTE:

DESCRIÇÃO:

ELEMENTO:

(1) – O coeficiente de transmissão térmica superficial foi obtido, de acordo com a Alínea 1.1 do Anexo VII do RCCTE (Decreto-Lei 80/2006 de 4

de Abril), por consulta da publicação do LNEC: ITE 50. 

EIV3

CARACTERIZAÇÃO DO VÃO ENVIDRAÇADO, DA CAIXILHARIA E DO VIDRO:

Metálica com corte térmico

QUADRO DE ÁREAS:

Clara
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X

Área Ae,sul(6)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EIV3 N 0,69 0,27 0,87 0,70 0,70 55,0 1,00 35,0 1,00 75,0 1,00 29,0 1,00 1,00 1,000 0,90 0,082

EIV2 N 1,86 0,27 0,87 0,70 0,70 45,0 1,00 45,0 1,00 42,0 1,00 43,0 1,00 1,00 1,000 0,90 0,222

EIV1 N 0,74 0,27 0,87 0,70 0,70 55,0 1,00 35,0 1,00 27,0 1,00 74,0 1,00 1,00 1,000 0,90 0,088

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

0,00 0,00 0,000 0,90 0,000

3,30 0,392

Área Ae(7)

[m2] αh α β(e) β(d)  [m2]

[graus] [graus] [graus] [graus]

EIV3 N 0,69 0,87 0,07 0,310 0,70 --- 1,00 35,0 0,98 75,0 1,00 29,0 1,00 1,00 0,980 0,85 0,125

EIV2 N 1,86 0,87 0,07 0,310 0,70 --- 1,00 45,0 0,97 42,0 1,00 43,0 1,00 1,00 0,970 0,85 0,333

EIV1 N 0,74 0,87 0,07 0,310 0,70 --- 1,00 35,0 0,98 27,0 1,00 74,0 1,00 1,00 0,980 0,85 0,134

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

0 0 0,00 0,00 0,000 0,00 --- 1,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,900 0,00 0,000

3,30 0,592

Notas:

Sigla Sigla

Área α

Xj F0

g┴v β

g’┴ Ff

g┴ Fs

Fg Fw

αh Ae,sul

Fh Ae

Palas horizontais

Fs
Fw

Ff  (d)

LATITUDE DO LOCAL (Assinale com um "x" a latitude do local ):

Continente e Açores (39º) Madeira (33º)

Palas verticais

Fs
Fh F0 Ff

é o factor de sombreamento por palas horizontais

Orien-

tação
Xj g┴v Fg

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE ARREFECIMENTO
(3)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Orien-

tação

Factor horizonte Palas verticais

PARÂMETROS DO VÃO ENVIDRAÇADO – ESTAÇÃO DE AQUECIMENTO
(2)

:

Ident. do vão 

envidraçado

Factor de sombreamento (4): Fs

Ff  (d)

Palas horizontais

Área total inicial, em [m2]:

Significado

é a área do vão envidraçado, incluindo caixilhos

g’┴ Fg

Factor de sombreamento (5): Fs

Ff  (e)Fh F0 Ff

g┴

é o factor solar do vidro

é o factor de sombreamento por palas verticais

é o ângulo da pala horizontal (Anexos IV e V - RCCTE )

Ff  (e)

Fw
Factor horizonte

g┴

Significado

g┴v

é o ângulo da pala vertical (Anexos IV e V - RCCTE )

(2) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de aquecimento é feita a partir do Anexo IV do RCCTE (Decreto-Lei n.º 80/2006 de 4 de Abril );

(3) – A quantificação dos parâmetros dos vãos envidraçados para a estação de arrefecimento é feita a partir do Anexo V do RCCTE;

(4) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão na situação de Inverno, deve 

ser considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Ainda de acordo com o Anexo IV do RCCTE, apenas para a estação de Inverno, o produto [Xj x Fs] deve ser sempre igual ou 

superior a 0,27 para contabilizar a radiação difusa. Em síntese, para a estação de Inverno, o valor de (Fs) pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):           Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff    

                        

             CORRECÇÃO 2 (a aplicar aos valores obtidos na CORRECÇÃO 1):                  Se Xj x Fs  ≤ 0,27   →   Fs = 0,270 / Xj     ;   Caso contrário.  Fs = Fh x F0 x Ff   

(5) De acordo com os Anexos V do RCCTE, caso não existam palas (horizontais e verticais), para contabilizar o efeito de sombreamento do contorno do vão no Verão, deve ser 

considerado o valor de 0,90 para o produto [F0xFf ]. Em síntese, o valor de (Fs) para o Verão pode ser calculado do seguinte modo: 

             CORRECÇÃO 1 (a aplicar aos valores inicialmente obtidos nas tabelas):          Se não existem palas   →   Fs = Fh x 0,90     ;   Caso contrário:  Fs = Fh x F0 x Ff  

(7) De acordo com o Anexo V do RCCTE, para a estação de Verão, a área efectiva do vão envidraçado (Ae), é calculada pela expressão: Ae = Área x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(8) É o factor solar do vão envidraçado no Inverno, de acordo com o Anexo IV do RCCTE. No sector residencial considera-se a existência de, pelo menos, cortinas interiores muito 

transparentes de cor clara (g┴=0,63 para vidro duplo incolor; g┴=0,70 para vidro simples incolor). Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume 

o valor de g┴v.

(6) De acordo com o Anexo IV do RCCTE, para a estação de Inverno, a área efectiva a Sul (Ae,sul) é calculada pela expressão:  Ae,sul = Área x Xj x g ┴ x Fg x Fs x Fw 

(9) É o factor solar do vão envidraçado no Verão, de acordo com a Alínea 4.3.2 do Anexo IV do RCCTE. Se existir dispositivo de protecção solar interior ou exterior, g ┴ é calculado pela 

expressão: [g┴= 0,30 x g┴v + 0,70 x g’┴]. Nos restantes casos, sem dispositivos de protecção solar interior ou exterior, g┴ assume o valor de g┴v.

Área total inicial, em [m2]:

Área total efectiva a Sul, em [m2]:

é o factor de sombreamento de horizonte

é o factor de selectividade angular do envidraçado

Área efectiva de envidraçado orientado a Sul

Área efectiva de envidraçado na orientação indicada

Fracção envidraçada do vão

é o ângulo de horizonte (vd. Anexo IV do RCCTE )

Área total efectiva para todas as orientações (valor de controlo), em [m2]: 

é o factor solar do vão envidraçado, considerando 

o sistema de protecção 100% activo.

é o factor de obstrução do vão envidraçadoé o factor solar do vão envidraçado

é o factor de orientação dos envidraçados
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Risol. [m
2ºC/W] Uparede. [W/(m2ºC)] L [m] d [m] ep [m] em [m] 0,500

0,87

 

Notas:  

(*) Para o psi adoptou-se o valor de 0,5 W/(mºC), em conformidade com o RCCTE para situações não tipificadas.

TABELA IV do RCCTE para situação não tipificada*

Z [m] ψ, em [W/(m.ºC)]:

B, em metros:      

TABELA DO ANEXO IV DO RCCTE:

PLI1i
ELEMENTO: LIGAÇÃO DA PAREDE DA CHAMINÉ COM A ZONA DO REGISTO NA BASE DA COLUNA

DESCRIÇÃO: Perímetro ao nível da intersecção da parede da chaminé com o registo horizonta da chaminé.

ENVOLVENTE: INTERIOR

PORMENOR DO ELEMENTO: DESENHO N.º 22

FICHA DE ELEMENTO
ELEMENTO TIPO:

(Ficha sugerida, não incluída no RCCTE )
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ANEXO VIII – PEÇAS DESENHADAS 
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