37
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GERAL
Alvenarias externas
Situação
Existência de trincas, pichações e infiltrações nas alvenarias externas.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT,2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Prever especificações de projeto de modo a prolongar a vida útil das
alvenarias externas e retardar a necessidade de manutenção corretiva.

Recomendações
Aplicar acabamento nas alvenarias externas. Realizar manutenção
preventiva e corretiva.

15

Quadros
de energia

GERAL
Elementos estruturais
externos

Canteiros
previstos em projeto
Situação

Situação

Impermeabilização de áreas ajardinadas, por meio da concretagem de
canteiros previstos em projeto.

Situação
Quadros de abastecimento de energia com portas soldadas. A
administração da escola alega que tomou esta providência para evitar
roubos e vandalismo.

Vãos nas estruturas utilizados por animais potencialmente transmissores de
doenças, de difícil acesso para a manutenção e a limpeza. Possibilidade de
escalada por invasores para o acesso aos andares superiores.

Normas/ Boas práticas

Normas/ Boas práticas

Normas/ Boas práticas

NT: Código de Obras PMSP (SÃO PAULO, 1992).
BP: Áreas ajardinadas utilizadas como ambientes de socialização. O
sombreamento de pisos contribui
para o conforto ambiental e para a drenagem do solo.
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NT: NBR 5410:97 (ABNT, 1997); Decreto Estadual nº 46.076/2001 (SÃO
PAULO, 2001); Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio
nas escolas (FDE, 2009).
BP: Permitir acesso imediato às instalações para manutenção e
emergências.

NT: SS 493:1994 (SÃO PAULO, 1994).
BP: Elaborar o projeto de modo a evitar a existência de nichos de difícil
acesso nas fachadas, que possam servir de abrigo a animais
potencialmente transmissores de doenças. Proteger vãos por meio da
instalação de telas.

Recomendações

Recomendações

Realizar o plantio de áreas verdes conforme o projeto. Dar preferência para
pisos que permitam a drenagem da água das chuvas.

Recomendações
Desbloquear as portas dos quadros. Para futuros projetos, considerar
localização das instalações de modo que estejam visíveis das áreas
administrativas e menos expostas a intrusos.

Elaborar a limpeza das áreas atualmente ocupadas por pássaros. Proteger
nichos com telas ou outros dispositivos mecânicos, de maneira a evitar a
instalação de animais.

Uso alterado de:
Acesso secundário
Para:
Acesso principal

29

Torneiras
externas
Situação
Poucas torneiras disponíveis para a limpeza. Para evitar que sejam
vandalizadas, funcionários removem as torneiras externas
após o uso.

Circulação

Normas/ Boas práticas

NT: NBR 5626:92 (ABNT, 1992).
BP: Projetar as torneiras para limpeza de modo a dificultar seu roubo ou
vandalismo quando a escola não está em uso.

Acessos ao
edifício

Abrigo - gás

49

Situação

Recomendações

Estrutura em concreto pré-fabricado reduz custos e tempo de obra.

Instalar torneiras em áreas que possam ser trancadas, de modo a facilitar
os procedimentos de limpeza e evitar o roubo/ vandalismo dos metais.

Recomendações

XXXX

XXXX

Situação
Fechamento permanente da circulação principal do edifício, por meio da
execução de muros e de trancamento de gradis, interferindo nas relações
entre os usuários e os ambientes e nas rotas de fuga previstas em projeto.
Falta acabamento e há incidência de trincas nas alterações executadas nas
alvenarias.

Sistema estrutural
pré-fabricado

Embora eficitente, o sistema poderia ser aprimorado por meio da
incorporação de novos componentes (pilares e vigas), que permitissem
mais opções de arranjo na modulação, de modo a facilitar projetos em
terrenos com diferentes declividades.

LEGENDA
1

Circulação

Circulação

Conforto visual
Conforto acústico
Conforto higrotérmico
Acessibilidade
Funcionalidade
Salubridade
Estanqueidade
Durabilidade
Manutenabilidade
Desempenho ambiental
Segurança estrutural
Segurança no uso
Segurançacontra incêndio
Outros: conforto tátil e ergonomia

Abastecimento
de água

21

Pátio descoberto

Recomendações

Situação

Permitir o acesso ao edifício considerando as soluções previstas em projeto.

Recorrente falha da bomba causa improvisações para o abastecimento da
caixa d´água. A causa apontada pela administração é o funcionamento a
seco do sistema de bombeamento, devido ao fechamento indevido do
registro geral (acessível da calçada).

Normas/ Boas práticas

Uso alterado de:
Pátio descoberto
Para:
Estacionamento

18
Galpão

NT: NBR 5626:92 (ABNT, 1992).
BP: Elaborar o projeto de instalações de forma a minimizar a necessidade
de manutenção frequente de equipamentos.

Recomendações

Rampa de
acesso ao edifício

Para futuros projetos, rever o sistema de abastecimento de água fria. No
caso deste projeto, depoimentos indicam como possibilidade a alteração da
localização do registro geral para um local menos exposto.

(B)

Obstrução permanente do acesso à rampa por meio do trancamento de
gradis. Falta de corrimão em desacordo com o projeto. Utilização do acesso
para a entrega de alimentos e a remoção de lixo.

Acesso principal
(Permanentemente
trancado)

(A)

Normas/ Boas práticas

Aspecto positivo
Solução eficiente, que pode ser
considerada em projetos
de edifícios semelhantes

8

Situação

GERAL
Pisos cerâmicos

Realimentação de projeto
Pertinente a revisão
deste aspecto em futuros
projetos de edifícios
semelhantes/ alimentação
de banco de informações

Situação

NT: NBR 9050:2004; Decreto Estadual nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001);
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo,
2004); Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas
escolas (FDE, 2009).
BP: Manter as circulações previstas em projeto de forma a permitir o
acesso universal à edificação.

Descolamento e quebra de piso cerâmico (A); pisos de áreas sujeitas à
incidência de chuva (corredores) sem características anti-derrapantes (B).
19

Normas/ Boas práticas

Recomendações
Manter a rampa desobstruída e providenciar a instalação do corrimão
conforme o especificado em projeto.

Alteração no edifício, em desacordo
com o projeto

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar pisos com resistência adequada ao alto tráfego. Executar os
serviços de assentamento considerando as juntas e argamassas de acordo
com as orientações de projeto e dos fabricantes. Manter pisos de circulação
em boas condições de conservação.

N

Uso alterado de:
Rampa para
acesso dos alunos
Para:
Acesso de serviços
(merenda e lixo)

Ambiente desativado/
sem uso

Recomendações

Calçadas
Situação

Áreas ajardinadas

44

Existência de mato, lixo e buracos no piso das calçadas.

Adotar procedimentos para a rápida substituição de peças quebradas. Para
futuros projetos, avaliar as especificações de pisos em áreas de grande
circulação. Em áreas sujeitas à incidência de chuva (corredores) especificar
pisos com características anti-derrapantes. Considerar as orientações de
projeto e do fabricante quanto aos procedimentos de limpeza e somente
lavar pisos em ambientes que possuam sistema de impermeabilização.

Normas/ Boas práticas
Situação
Embora previstas em projeto, não há áreas verdes integradas às áreas
sociais, que possam ser utilizadas para o lazer, a socialização e o
aprendizado.

Item correspondente no quadro
de diagnósticos (ver capítulo 7)

Critério de desempenho

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004; Decreto Estadual Nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001);
Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo,
2004); Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas
escolas.
BP: Planejar e manter as circulações de forma a permitir a utilização plena
das áreas de lazer e de socialização.

Área para colagem (encadernação)

Escola A
Mapa de descobertas
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NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Manter as calçadas do edifício em boas condições de acessibilidade.
Realizar manutenção preventiva e corretiva a fim de preservar a vida útil do

Recomendações
Normas/ Boas práticas
BP: Avaliar, desde as fases iniciais do projeto, a integração das áreas livres
permeáveis aos demais ambientes educativos. Considerar estas áreas como
opção de estar, socialização e aprendizado.

Para as esquadrias existentes, avaliar a instalação de borrachas de vedação
em frestas, verificar a integridade da massa utilizada para a fixação dos
vidros. Em ambientes nos quais é desejável o controle da luminosidade,
verificar a viabilidade de uso de persianas Revisar o projeto e a execução de
esquadrias em futuros edifícios.Se possível, incorporar difusores para a
iluminação natural.

Recomendações
Elaborar e implementar um projeto de paisagismo que permita integrar
melhor este aspecto ao edifício.

Desenhos fornecidos pela FDE, adaptados pela pesquisadora.
Fonte das fotos: Acervo da pesquisadora.
Levantamentos de campo realizados entre junho de 2008 e maio de 2009.

Ambientes contemporâneos para o ensino-aprendizagem: Avaliação Pós-Ocupação aplicada a três edifícios escolares públicos, situados na Região Metropolitana de São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo [FAUUSP]
Dissertação de Mestrado

Autora: Ana Judite Galbiatti Limongi França
Orientadora: Sheila Walbe Ornstein

Áreas Externas - Total de ocorrências identificadas,
por critério de desempenho

NT BP -

Norma técnica
Boas práticas

Nível de risco
Risco alto
Impossibilita o uso,
oferece alto nível de perigo à
integridade física do
usuário
Risco médio
Dificulta o uso e expõe o usuário
a uma condição de perigo
Risco baixo
Necessita ser adequado
às normas técnicas e diretrizes de
boas práticas, mas não interfere
nas condições de uso/ não expõe o
usuário a perigo

Áreas externas
Esc. 1:250

/5

1

15
2

Geral
Ferragens: maçanetas,
fechaduras e dobradiças

34

Ac

Geral
Esquadrias
Sistema de
drenagem de pisos

Situação
Baixa resistência à corrosão, emperramento do mecanismo de abertura,
baixa eficiência no controle da água e do vento, impossibilidade de controle
dos níveis de iluminação.

Normas/ Boas práticas

Para as esquadrias existentes, avaliar a instalação de borrachas de vedação
em frestas, verificar a integridade da massa utilizada para a fixação dos
vidros. Em ambientes nos quais é desejável o controle da luminosidade,
verificar a viabilidade de uso de persianas. Revisar o projeto e verificar a
qualidade da execução de esquadrias em futuros edifícios.Se possível,
incorporar difusores para a iluminação natural.

Recomendações

Recomendações

Caso seja imprescindível a instalação de gradis em rotas de fuga, utilizar
sistema automático de destravamento de portões, em caso de
acionamento de alarme de incêndio. A abertura dos gradis deve ser
concebida de forma a não obstruir a circulação (foto da direita).

Verificar critérios de dimensionamento e execução do sistema. Implantar
medidas de operação e manutenção compatíveis com o especificado
quanto a materiais e sistemas. A manutenção preventiva pode reduzir
custos a longo prazo.

Piso de
borracha pastilhada

8

Elevador
Situação
Falta de componentes, sem condições de uso. A inoperância do elevador
causa problemas de acessibilidade a todas as salas de aula, sala de
informática, sala de uso múltiplo e quadra coberta. Desse modo, não há
acessibilidade às áreas de ensino-aprendizagem da escola.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ABNT, 2000); Manual de uso e conservação de elevadores
em escolas (FDE ,2009b).
BP: Manter o elevador permanentemente em condições de uso.

Portas em madeira com enchimento sarrafeado, semi-ocas, pouco
resistentes ao uso constante, às intempéries e a atos de vandalismo,
compromentendo a utilização de ambientes, por exemplo, sanitários e
salas de aula. Substituição das portas danificadas por peças de ferro, em
desacordo com o projeto.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Especificar portas maciças, com resistência adequada ao uso externo ou

13

Situação
Corrosão, descolamento, falta de componentes e sinais de vandalismo.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004; NBR 15575:2008; ISO 15686-1:2000
BP: Manter as circulações e rotas de fuga em boas condições de
acessibilidade e segurança. Exercer a territorialidade, apagando
rapidamente os vestígios de vandalismo.

Alarme de incêndio

Normas/ Boas práticas

Recomendações

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 ABNT (2008).
BP: Manter pisos de circulação em boas condições de conservação.
Considerar as especificações dos fabricantes quanto aos pisos que utilizam
cola em áreas sujeitas à incidência de água de chuva.

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar pisos com resistência adequada ao alto tráfego. Executar os
serviços de assentamento considerando as juntas e argamassas de acordo
com as orientações de projeto e dos fabricantes. Manter pisos de circulação
em boas condições de conservação.

Recomendações

Elevador
Antecâmara

Antecâmara

Sanit.

Situação

Uso alterado de:
Almoxarifado
Para:
Diretoria

Elaborar um plano de manutenção eficiente, de modo a manter os
corrimãos em condições permanentes de utilização.

Alarme de incêndio quebrado.

NT: Decreto Estadual Nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001); Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo, 2004); Manual de
orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas.
BP: Manter o alarme de incêndio em condições de funcionamento, de
modo que possa ser ouvido com clareza em toda a edificação.

XXXX

XXXX

Circulação

Secretaria
Sanitário Feminino

Exaustores

9

1

Situação

GERAL
Luminárias
Situação

Falta de mangueiras e de sinalização prevista em norma, em desacordo
com o projeto. Avarias nas portas dos abrigos.
Refeitório

20

Uso alterado de:
Cantina
Para:
Despensa
Despensa

NT: NBR 14518:2000
BP: Utilizar recursos que garantam a qualidade do ar no interior do edifício.
Instalar equipamentos especificados em projeto.
Instalar exaustores conforme o projeto.

Situação

Cozinha

42

Normas/ Boas práticas

22

Normas/ Boas práticas

GERAL
Corrimãos

Recomendações

Situação
Descolamento, falta de componentes e sinais de vandalismo em guardacorpos e corrimãos.

Luminárias sem condições de uso, devido à falta de manutenção corretiva
e/ou atos de vandalismo. Reposição de luminárias e lâmpadas em
desacordo com as especificações de projeto.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5413:92
BP: Manter o sistema de iluminação artificial em boas condições, de forma
a garantir a iluminância real compatível com o previsto em projeto. Manter
ambientes bem iluminados, inclusive como forma de inibir o acesso de
intrusos.

Cantina

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); Decreto Estadual nº 46.076:2001 (São
Paulo, 2001); Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar
(São Paulo, 2004); Manual de orientação à prevenção e ao combate a
incêndio nas escolas (FDE, 2009).
BP: Manter as circulações e rotas de fuga em boas condições de
acessibilidade e de segurança. Exercer a territorialidade, apagando
rapidamente os vestígios de vandalismo.

Volume de merendas superior à capacidade da despensa foi responsável
pela destinação do ambiente projetado para ser a cantina como área
complementar para o armazenamento de refeições.

Normas/ Boas práticas
BP: Considerar as reais necessidadesde operação na elaboração do
programa de necessidades e o dimensionamento conforme o uso previsto.

N

Manter as luminárias e lâmpadas em condições de uso. Realizar a
manutenção de acordo com as especificações de projeto. Entregar ao
gestor do edifício um manual de operação e manutenção que contenha os
procedimentos adequados e os projetos atualizados.

NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001); Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo, 2004); Manual de
orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas.
BP: Manter hidrantes em condições de uso, conforme o projeto.

Recomendações
Realizar manutenção nos hidrantes da edificação e providenciar para que
sejam mantidos em condições permanentes de uso.

Normas/ Boas práticas

48

Situação

Recomendações

Conforto visual
Conforto acústico
Conforto higrotérmico
Acessibilidade
Funcionalidade
Salubridade
Estanqueidade
Durabilidade
Manutenabilidade
Desempenho ambiental
Segurança estrutural
Segurança no uso
Segurançacontra incêndio
Outros: conforto tátil e ergonomia

GERAL
Hidrantes

Manter o alarme de incêndio em funcionamento permanente.
39

Não foram instalados os exaustores previstos em projeto na cozinha e na
cantina.

Recomendações
Elaborar um plano de manutenção eficiente, de modo a manter os
corrimãos em condições permanentes de utilização.

Aspecto positivo
Solução eficiente, que pode ser
considerada em projetos
de edifícios semelhantes

46

Geral
Piso tátil

Realimentação de projeto
Pertinente a revisão
deste aspecto em futuros
projetos de edifícios
semelhantes/ alimentação
de banco de informações

Situação
Alterações em vãos, alvenarias e fechamentos em desacordo com o projeto
causam a perda da funcionalidade dos pisos táteis.

Normas/ Boas práticas
Recomendações

NT: NBR 9050:2004
BP: Quando da realização de modificações, compatibilizar projetos. Manter
os sistemas destinados às pessoas com deficiência em boas condições.

Verificar a possibilidade de armazenamento de merendas em ambientes
sub-utilizados da escola, de forma a liberar a cantina para o uso previsto
em projeto. Para futuros projetos, aumentar o espaço destinado à despensa.

Recomendações

41

Sanitários

GERAL
Extintores
30

Situação
Falta de extintores e de sinalização prevista em norma, em desacordo com
o projeto.

Normas/ Boas práticas
NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001); Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo, 2004); Manual de
orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas (FDE, 2009).
BP: Manter extintores acessíveis e em condições de uso conforme o
projeto.

Recomendações
Repor extintores e a respectiva sinalização nos locais previstos em projeto.

Item correspondente no quadro
de diagnósticos (ver capítulo 7)

Critério de desempenho

32

Recomendações

Sanitário Masculino

Escola A
Mapa de descobertas
LEGENDA

Normas/ Boas práticas

Adotar um plano de manutenção que permita a correção do problema de
forma ágil. Para futuros projetos, avaliar as especificações de pisos em
áreas de grande circulação. Considerar as orientações do fabricante quanto
aos procedimentos de limpeza.

Adotar procedimentos para a rápida substituição de peças quebradas. Para
futuros projetos, avaliar as especificações de pisos em áreas de grande
circulação. Em áreas sujeitas à incidência de chuva (corredores) especificar
pisos com características antiderrapantes, conforme o descrito na ficha
técnica denominada “Circulações Horizontais e Verticais” do Catálogo de
Ambientes (FDE, 2010). Considerar as orientações de projeto e do
fabricante quanto aos procedimentos de limpeza e somente lavar pisos em
ambientes que possuam sistema de impermeabilização.

Sanit.

Circulação

Grêmio

Recomendações

35

GERAL
Gradis

Situação

Normas/ Boas práticas

Recomendações
Substituir portas e ferragens, por itens com características compatíveis ao
uso em escolas. Para futuras escolas, incorporar este aspecto na
especificação de materiais.

Recomendações
Substituir portas por itens com características compatíveis ao uso. Para
futuras escolas, rever os critérios para a especificação de portas.

Elaborar manutenção preventiva e corretiva. Para futuros projetos, prever
barreiras físicas a fim de proteger a máquina e demais componentes do
elevador. Se possível, prever rampas ou outras alternativas para permitir o
acesso universal aos andares superiores em caso de manutenção
temporária do equipamento.

7

Descolamento pisos das circulações verticais (escadas).

Descolamento e quebra de piso cerâmico (A); pisos de áreas sujeitas à
incidência de chuva (corredores) sem características antiderrapantes (B).

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004; NBR 15575:2008; ISO 15686-1:2000
BP: Especificar fechaduras, dobradiças e trincos adequados ao uso externo
ou pesado, quando for o caso. Especificar ferragens com características
antivandalismo.

Recomendações

Situação

GERAL
Pisos cerâmicos

Situação
Ferragens inadequadas ao uso em escolas e pouco resistentes às
intempéries e a atos de vandalismo, compromentendo a utilização de
ambientes, por exemplo, sanitários e salas de aula.

Situação

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); Decreto Estadual nº 46.076:2001 (São
Paulo, 2001); Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar
(São Paulo, 2004); Manual de orientação à prevenção e ao combate a
incêndio nas escolas (FDE, 2009b).
BP: A instalação de gradis nas circulações e rotas de fuga é aspecto
considerado positivo por funcionários e administradores, como estratégia
para o aumento da segurança e a redução de atos de vandalismo.
Entretanto, manter os gradis trancados acarreta riscos no caso de
necessidade de evacuação de emergência.

NT: NBR5626:92 (ABNT, 1992); NBR 10844:89 (ABNT, 1989); NBR 8160:99
(ABNT, 1999).
BP: Respeitar especificações de projeto quanto ao caimento de pisos.
Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.

Recomendações

(A)

Obstrução de rotas de fuga por gradis, em desacordo com o projeto.

Situação

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Revisar os aspectos citados no projeto e na execução de novas
esquadrias de padrão semelhante.

Geral
Portas

Situação

5

Recorrente ineficiência do sistema de drenagem de pisos devido ao
escoamento insuficiente, causando acúmulo de água em corredores, áreas
externas e sanitários, caimento inadequado, dimensionamento e
localização de ralos insuficientes. Falta de grelhas nos ralos.

Normas/ Boas práticas

(B)

1

Rotas de fuga

Adequar o sistema de sinalização para pessoas com deficiência ao novo
leiaute. Adotar procedimentos para operação e manutenção que evitem
conflitos entre os sistemas do edifício. Em futuros edifícios, compatibilizar
os projetos de instalações hidráulicas e de acessibilidade, de modo a evitar
a incidência de ralos em pisos táteis.

Alteração no edifício, em desacordo
com o projeto
Ambiente desativado/
sem uso
NT BP -

Norma técnica
Boas práticas

Situação

GERAL
Tomadas
Situação
Instalações elétricas adaptadas e/ou sem manutenção
adequada.Comprometimento da funcionalidade devido à falta de
componentes; quantificação e distribuição insuficientes provocam
adaptações em desacordo com o projeto; obstrução das caixas para a
passagem de fiação com elementos estranhos (por exemplo: pedaços de
papel, embalagens); faltam instalações de lógica.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5410/1997 ; Decreto Estadual Nº 46.076 ; Manual de orientação à
prevenção e ao combate a incêndio nas escolas [FDE,2009].
BP: Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.
Elaborar o projeto de instalações de forma a permitir fácil adequação, em
função de necessidades específicas.

Sanitários vandalizados e pichados.
Faltam louças, metais, portas. Sanitário destinado a pessoas com
deficiência sem condições de uso.

Normas/ Boas práticas

Recomendações
Reformar e manter os sanitários em condições de uso. Implantar
programas para a redução de vandalismo e realizar trabalhos de
conscientização junto à comunidade. Especificar linhas de metais
antivandalismo.

Desenhos fornecidos pela FDE, adaptados pela pesquisadora.
Fonte das fotos: Acervo da pesquisadora.
Levantamentos de campo realizados entre junho de 2008 e maio de 2009.

Ambientes contemporâneos para o ensino-aprendizagem: Avaliação Pós-Ocupação aplicada a três edifícios escolares públicos situados na Região Metropolitana de São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo [FAUUSP]
Dissertação de Mestrado

Risco alto
Impossibilita o uso,
oferece alto nível de perigo à
integridade física do
usuário

NT: NBR9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.
Apagar vestígios de vandalismo, como forma de reduzir futuros incidentes.

Recomendações
Implementar programas de manutenção e operação, de acordo com as
normas técnicas vigentes. Em futuros projetos,
elaborar o dimensionamento de instalações elétricas considerando a
flexibilidade de leiaute.

Nível de risco

Autora: Ana Judite Galbiatti Limongi França
Orientadora: Sheila Walbe Ornstein

Pavimento Térreo - Total de ocorrências identificadas,
por critério de desempenho

Risco médio
Dificulta o uso e expõe o usuário
a uma condição de perigo
Risco baixo
Necessita ser adequado
às normas técnicas e diretrizes de
boas práticas, mas não interfere
nas condições de uso/ não expõe o
usuário a perigo

Pavimento térreo
Esc. 1:250

/5

2

Ponto para bebedouro

Piso de
borracha pastilhada

43

Bebedouros

8

(B)

Situação
Descolamento de pisos das circulações verticais (escadas).

(A)
13

Situação
Falta de bebedouros nos locais previstos em projeto.

NT: Resolução SS nº 493:1994 (SÃO PAULO, 1994).
BP: Manter em funcionamento pelo menos um bebedouro para cada cem
alunos, conforme o previsto em projeto.

Recomendações
Instalar bebedouros de acordo com o projeto.

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Manter pisos de circulação em boas condições de conservação.
Considerar as especificações dos fabricantes quanto aos pisos que utilizam
cola em áreas sujeitas à incidência de água de chuva.

Sala do diretor e
sala do coordenador

Elevador

7

Situação

GERAL
Vidros das
salas de aulas

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 7199:88 (ABNT, 1988); NBR 15575:2008; ISO 15686-1:2000 (ISO,
2000); NBR 10152:1987 (ABNT, 1987).
BP: Projetar esquadrias de modo a dificultar a quebra de componentes e a
exposição dos usuários a cacos cortantes.

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000); NBR
9050:2004 (ABNT, 2004); NR 17 (ANVISA, 1990).
BP: Evitar a sobreposição de usos de ambientes, em desacordo com o

Revisar os projetos de futuras esquadrias de modo a incorporar proteções
mecânicas para as janelas ou vidros com melhor desempenho quanto à
segurança (por exemplo, vidros laminados).
Em futuros projetos, incorporar o aspecto segurança à quebra aos critérios
de especificação.

Sistema de
drenagem de pisos

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Especificar portas maciças, com resistência adequada ao uso externo ou
pesado.

Recomendações
Substituir portas por itens com características compatíveis ao uso. Para
futuras escolas, rever os critérios para a especificação de portas.

Situação

Insuficiência de vazão dos ralos dos pisos e caimento inadequado causam o
acúmulo de água em: corredores, áreas externas e sanitários; falta de
grelhas nos ralos; vazamentos.

Circulação

Normas/ Boas práticas

Depósito

NT: NBR5626:92 (ABNT, 1992); NBR 10844:89 (ABNT, 1989); NBR 8160:99
(ABNT, 1999).
BP: Respeitar especificações de projeto quanto ao caimento de pisos.
Realizar manutenção nas instalações.

Antecâmara

Circulação

Antecâmara

Verificar critérios de dimensionamento e execução do sistema. Implantar
medidas de operação e manutenção compatíveis com os materiais
utilizados.

Uso alterado de:
Sala de informática
Para:
Sala de aula

Circulação

Acionamento de
luminárias nas
salas de aula

Uso alterado de:
Sala de informática
Para:
Sala de aula
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Sala de aula

Sala de aula

17

Falta/quebra de componentes das carteiras e cadeiras (conjunto aluno) e
lousas; falta de mobiliário adequado (conjunto aluno) para alunos de baixa
estatura.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); Especificações da Edificação Escolar:
Ambientes/ Distribuição/ Mobiliário (FDE, 2006).
BP: Manter o mobiliário escolar em plena condição de uso.

Recomendações

Repor extintores e a respectiva sinalização nos locais previstos em projeto.
1

Conforto visual
Conforto acústico
Conforto higrotérmico
Acessibilidade
Funcionalidade
Salubridade
Estanqueidade
Durabilidade
Manutenabilidade
Desempenho ambiental
Segurança estrutural
Segurança no uso
Segurançacontra incêndio
Outros: conforto tátil e ergonomia
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GERAL
Pintura
Situação
Comprometimento do sistema de pintura pelo acúmulo de sujeira e atos de
vandalismo, existência de áreas descascadas e de infiltrações.

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Realizar a manutenção do sistema de pintura, a fim de manter sua
integridade. Utilizar tintas laváveis e evitar o uso de tinta fosca, a fim de
facilitar a limpeza.

Situação

A área disponível por aluno dificulta a adequação da sala de aula para
outras atividades pedagógicas que não a aula expositiva (em média, 1,2
m²/aluno, considerando os alunos de oitava-série efetivamente cursando o
primeiro semestre de 2009).

Sala de aula

A sobreposição de usos na sala dos professores (depósito de material
pedagógico, copa e estação multimídia) causa improvisações nas
instalações e no leiaute.

Aspecto positivo
Solução eficiente, que pode ser
considerada em projetos
de edifícios semelhantes

Recomendações
Especificar tintas que facilitem a remoção de sujeira. Preparar
adequadamente as superfícies. Apagar rapidamente vestígios de
vandalismo.

Realimentação de projeto
Pertinente a revisão
deste aspecto em futuros
projetos de edifícios
semelhantes/ alimentação
de banco de informações

Normas/ Boas práticas
27

NT: Resolução Resolução SS nº 493: 1994 (SÃO PAULO, 1994).
BP: Destinar área por aluno suficiente para alterações de leiaute
necessárias a atividades pedagógicas diferenciadas e à incorporação da
tecnologia da informação [TI] em sala de aula.

Normas/ Boas práticas

Recomendações

36

30

GERAL
Tomadas

GERAL
Comunicação visual

Situação

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5410:1997 (ABNT, 1997) ; Decreto Estadual Nº 46.076 ; Manual de
orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas (FDE,2009).
BP: Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.
Elaborar o projeto de instalações de forma a permitir fácil adequação, em
função de necessidades específicas.

Recomendações
Implementar programas de manutenção e operação, de acordo com as
normas técnicas vigentes. Em futuros projetos,
elaborar o dimensionamento de instalações elétricas considerando a
flexibilidade de leiaute.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9040:2004 (ABNT, 2004).
BP: Manter os elementos de comunicação visual e de sinalização em
condições de uso.

Situação
Descolamento e falta de componentes em guarda-corpos e corrimãos.

Recomendações

3

Geral
Ferragens: maçanetas,
fechaduras e dobradiças
Situação

Normas/ Boas práticas
Elaborar nova sinalização, de acordo com o padrão elaborado em projeto.
Para futuros projetos, considerar componentes resistentes à remoção e à
quebra. Considerando a sinalização das salas de aula, prever área para a
substituição de informações referentes aos períodos e turmas.

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Manter a integridade do sistema construtivo, por meio da realização de
manutenção preventiva e corretiva.
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GERAL
Corrimãos

NO: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); Decreto Estadual nº 46.076:2001 (São
Paulo, 2001); Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar
(São Paulo, 2004); Manual de orientação à prevenção e ao combate a
incêndio nas escolas (FDE, 2009).
BP: Manter as circulações e rotas de fuga em boas condições de
acessibilidade e de segurança. Exercer a territorialidade, apagando
rapidamente os vestígios de vandalismo.

Ferragens inadequadas ao uso em escolas e pouco resistentes às
intempéries e a atos de vandalismo, compromentendo a utilização de
ambientes, por exemplo, sanitários e salas de aula.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar fechaduras, dobradiças e trincos adequados ao uso externo
ou pesado, quando for o caso. Especificar ferragens com características
antivandalismo.

Recomendações
Elaborar um plano de manutenção eficiente, de modo a manter os
corrimãos em condições permanentes de utilização.

Substituir portas e ferragens, por itens com características compatíveis ao
uso em escolas. Para futuras escolas, incorporar este aspecto na
especificação de materiais.

GERAL
Luminárias

Ambiente desativado/
sem uso

Normas/ Boas práticas

Recomendações
Manter as luminárias e lâmpadas em condições de uso. Realizar a
manutenção de acordo com as especificações de projeto. Entregar ao
gestor do edifício um manual de operação e manutenção que contenha os
procedimentos adequados e os projetos atualizados.

Desenhos fornecidos pela FDE, adaptados pela pesquisadora.
Fonte das fotos: acervo da pesquisadora.
Levantamentos de campo realizados entre junho de 2008 e maio de 2009.

Autora: Ana Judite Galbiatti Limongi França
Orientadora: Sheila Walbe Ornstein

Norma técnica
Boas práticas

Nível de risco
Risco alto
Impossibilita o uso,
oferece alto nível de perigo à
integridade física do
usuário

Situação

NT: NBR 5413:92
BP: Manter o sistema de iluminação artificial em boas condições, de forma
a garantir a iluminância real compatível com o previsto em projeto. Manter
ambientes bem iluminados, inclusive como forma de inibir o acesso de
intrusos.

NT BP -

Recomendações
Realizar manutenção corretiva nas alvenarias internas. Apagar rapidamente
vestígios de vandalismo e pichações.

Luminárias sem condições de uso, devido à falta de manutenção corretiva
e/ou atos de vandalismo.Reposição de luminárias e lâmpadas em
desacordo com as especificações de projeto.

Ambientes contemporâneos para o ensino-aprendizagem: Avaliação Pós-Ocupação aplicada a três edifícios escolares públicos, situados na Região Metropolitana de São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo [FAUUSP]
Dissertação de Mestrado

Alteração no edifício, em desacordo
com o projeto

Situação
Infiltrações, trincas e buracos.

Normas/ Boas práticas

Situação
Falta de elementos de sinalização previstos em projeto (devido a quebra/
remoção); elaboração de sinalização improvisada, em desacordo com o
projeto.

GERAL
Alvenarias internas

Recomendações
Reorganizar as atividades desenvolvidas na sala dos professores, de modo a
observar as normas técnicas de acessibilidade, segurança e conforto
ambiental.
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Instalações elétricas adaptadas e/ou sem manutenção
adequada.Comprometimento da funcionalidade devido à falta de
componentes; quantificação e distribuição insuficientes provocam
adaptações em desacordo com o projeto; obstrução das caixas para a
passagem de fiação com elementos estranhos (por exemplo: pedaços de
papel, embalagens); faltam instalações de lógica.

25

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000); NBR
9050:2004 (ABNT, 2004); NR 17 (ANVISA, 1990).
BP: Evitar a sobreposição de usos de ambientes, em desacordo com o
projeto.

Apesar de a área disponível por aluno atender à legislação sanitária
estadual, não é possível adotar leiautes alternativos ou incorporar
equipamentos de TI ante às condições existentes. Desse modo, deve ser
considerada a possibilidade de disponibilizar áreas maiores aos alunos e ao
professor.

Item correspondente no quadro
de diagnósticos (ver capítulo 7)

Critério de desempenho

Recomendações

Sala dos professores

Situação

Recomendações
Realizar substituição eficiente em caso de desgaste ou vandalismo. Em
escolas que atendam alunos do ciclo I e II, providenciar mobiliário
adequado aos alunos de baixa estatura.

LEGENDA

Recomendações

Normas/ Boas práticas

Para as esquadrias existentes, avaliar a instalação de borrachas de vedação
em frestas, verificar a integridade da massa utilizada para a fixação dos
vidros. Verificar a viabilidade de uso de persianas. Revisar o projeto e
verificar a qualidade da execução de esquadrias em futuros edifícios.Se
possível, incorporar difusores para a iluminação natural e sistemas
independentes para iluminação e ventilação que permitam o a absorção
dos ruídos externos ao ambiente que sejam indesejados.

Escola A
Mapa de descobertas

Normas/ Boas práticas

Dimensionamento
das salas de aula

Sala de aula

NT: Decreto Estadual Nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001); Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo, 2004); Manual de
orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas (FDE, 2009).
BP: Manter extintores acessíveis e em condições de uso conforme o
projeto.

NT: NR 17, NBR 10155:1987; NBR 15575:2008; ISO 15686-1:2000
BP: Revisar os aspectos citados no projeto e na execução de novas
esquadrias de padrão semelhante.

33

Permitir o controle dos níveis de iluminamento nas salas de aula. Prover
fácil acesso às instalações elétricas dos quadros, em caso de emergência.
Em futuros projetos, incluir controles acessíveis aos professores e
dimensionar os circuitos considerando o leiaute previsto.

Normas/ Boas práticas

Sala de aula

N

Situação

NT: NR 17: 2000; Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia
Militar [São Paulo, 2004], Decreto Estadual nº 46076 [São Paulo, 2001], NBR
15575:2008; ISO 15686-1:2000; NR 10152:1987.
BP: Caso haja a necessidade de alteração de leiaute, consultar os arquitetos
para que as especificações de componentes sejam adequadas ao uso
pretendido.

Situação
Baixa resistência dos perfis metálicos à corrosão, emperramento do
mecanismo de abertura, baixa eficiência no controle da água e do vento,
impossibilidade de controle dos níveis de iluminação, pouca eficiência para
isolar ruídos das salas de aulas vizinhas.

Recomendações

Normas/ Boas práticas

GERAL
Mobiliário

Normas/ Boas práticas

Situação

Sala de aula

GERAL
Esquadrias

Situação
Instalação de divisória interna convencional, executada sem tratamento
(isolamento acústico, térmico ou retardante de chamas) para a divisão de
ambientes de ensino, em desacordo com o projeto.

Substituir a divisória existente por fechamento que atenda aos requisitos
de desempenho (por exemplo: alvenaria ou divisória com tratamento
acústico, térmico e retardante de chamas). Não deixar frestas entre os dois
ambientes divididos.

Situação

14

Fechamentos internos
das salas de aula

11

Falta de interruptores nas salas de aula. O acionamento é feito por meio de
um quadro geral para o andar. Não é possível acionar parcialmente as
luminárias de uma sala de aula.Os quadros nos quais é previsto o
acionamento ficam bloqueados por travas e cadeados.

A proximidade entre os corredores e as janelas das salas de aula causa a
dispersão dos alunos devido à visualização da passagem de pessoas e aos
ruídos provenientes de seu deslocamento. O fechamento das janelas para
minimizar essa situação causa impactos nas condições de conforto térmico
das salas de aula.

Recomendações

2

Sala dos professores
(sobreposição de usos)
+
Sala de multi-midia
+
Copa
+
Depósito de
material didático

Recomendações

Organizar o acesso às salas de aula e os horários dos intervalos de modo a
evitar que a circulação nos corredores interfira nas aulas que estão sendo
ministradas. Em futuros projetos, evitar esta situação.

Falta de extintores e de sinalização de parede e de piso previstas em
norma, em desacordo com o projeto.

Uso alterado de:
Sala do diretor
Para:
Almoxarifado
Sala do coordenador
(sobreposição de usos)
+
Almoxarifado

5

Normas/ Boas práticas

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000); NBR
10152:1987 (ABNT, 1987).
BP: Evitar que ambientes ruidosos sejam planejados próximos às salas de

GERAL
Extintores

Vão

NT: NBR 5410:1997 (ABNT,1997); Decreto Estadual nº 46.076 (SÃO PAULO,
2001); Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas
escolas (FDE, 2009); NBR 5413:1992 (ABNT, 1992).
BP: Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.
Elaborar o projeto de instalações de forma a permitir o fácil acesso e o
controle dos níveis de iluminamento, em função de atividades pedagógicas
específicas.

Corredores de acesso
às salas de aula

Recomendações
Realizar manutenção nos hidrantes da edificação e providenciar para que
sejam mantidos em condições permanentes de uso.
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Situação

Situação
Portas em madeira com enchimento sarrafeado, semi-ocas, pouco
resistentes ao uso constante, às intempéries e a atos de vandalismo,
compromentendo a utilização de ambientes como, por exemplo, sanitários
e salas de aula. Substituição das portas danificadas por peças de ferro, em
desacordo com o projeto.

Normas/ Boas práticas
NT: Decreto Estadual Nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001); Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo, 2004); Manual de
orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas (FDE, 2009).
BP: Manter hidrantes em condições de uso, conforme o projeto.
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Circulação

Geral
Portas

Situação
Falta de mangueiras de hidrantes e de sinalização de piso e de parede
prevista em norma prevista em norma, em desacordo com o projeto.
Avarias nas portas dos abrigos.

Recomendações

Recomendações
1

Recomendações
Reorganizar as atividades desenvolvidas, de modo a atender as normas
técnicas de acessibilidade, segurança e conforto ambiental.

Elaborar manutenção preventiva e corretiva dos elevadores. Para futuros
projetos, prever barreiras físicas a fim de proteger a máquina e demais
componentes do elevador. Se possível, prever rampas ou outras
alternativas para permitir o acesso universal aos andares superiores em
caso de manutenção temporária do equipamento.

Elevador

Recomendações

Recomendações
Adotar procedimentos para a rápida substituição de peças quebradas. Para
futuros projetos, avaliar as especificações de pisos em áreas de grande
circulação. Em áreas sujeitas à incidência de chuva (corredores), especificar
pisos com características antiderrapantes, conforme o descrito na ficha
técnica denominada “Circulações Horizontais e Verticais” do Catálogo de
Ambientes (FDE, 2010). Considerar as orientações de projeto e do
fabricante quanto aos procedimentos de limpeza e somente lavar pisos em
ambientes que possuam sistema de impermeabilização.

Normas/ Boas práticas

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000); Manual de uso e conservação de elevadores em
escolas (FDE ,2009b).
BP: Manter o elevador permanentemente em condições de uso.

4

Quebra frequente de vidros, com permanência de superfícies cortantes no
caixilho e no piso; consequente perda da capacidade de isolamento entre
ambientes.

Normas/ Boas práticas

Alteração e sobreposição de usos, em desacordo com o projeto (sala do
diretor utilizada como almoxarifado; sala do coordenador também é
utilizada como depósito).

Equipamento sem condições de uso devido à falta da máquina e de
componentes. A inoperância do elevador causa problemas de
acessibilidade a: todas as salas de aula, sala de informática, sala de uso
múltiplo e quadra coberta. Desse modo, não há acessibilidade às áreas de
ensino-aprendizagem da escola.

GERAL
Hidrantes

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar pisos com resistência adequada ao alto tráfego. Executar os
serviços de assentamento considerando as juntas e argamassas de acordo
com as orientações de projeto e dos fabricantes. Manter pisos de circulação
em boas condições de conservação.

Situação

Recomendações
Adotar um plano de manutenção que permita a correção do problema de
forma ágil. Para futuros projetos, avaliar as especificações de pisos em
áreas de grande circulação. Considerar as orientações do fabricante quanto
aos procedimentos de limpeza.

Normas/ Boas práticas

Situação
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Situação
Descolamento e quebra de piso cerâmico (A); pisos de áreas sujeitas à
incidência de chuva (corredores), sem características antiderrapantes (B).

Normas/ Boas práticas

Normas/ Boas práticas

GERAL
Pisos cerâmicos

Primeiro Pavimento - Total de ocorrências identificadas,
por critério de desempenho

Risco médio
Dificulta o uso e expõe o usuário
a uma condição de perigo
Risco baixo
Necessita ser adequado
às normas técnicas e diretrizes de
boas práticas, mas não interfere
nas condições de uso/ não expõe o
usuário a perigo

Primeiro pavimento
Esc. 1:250

/5

3

1

Ponto para bebedouro

Piso de
borracha pastilhada
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Bebedouros
Situação

Situação

Centro de leitura

13

Descolamento de pisos de borracha pastilhada das circulações verticais
(escadas).

Recomendações
Instalar bebedouros de acordo com o projeto.

Portas em madeira com enchimento sarrafeado, semi-ocas, pouco
resistentes ao uso constante, às intempéries e a atos de vandalismo,
compromentendo a utilização de ambientes como, por exemplo, sanitários
e salas de aula. Substituição das portas danificadas por peças de ferro, em
desacordo com o projeto.

Situação

Normas/ Boas práticas
NT: Resolução SS nº 493:1994 (SÃO PAULO, 1994).
BP: Manter pelo menos um bebedouro em funcionamento para cada cem
alunos, conforme o previsto em projeto.

Alteração de uso para sala de vídeo, sala de múltiplo uso e biblioteca;
leiaute, instalações elétricas, iluminação artificial e esquadrias
incompatíveis com sobreposição de usos

Elevador

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Manter pisos de circulação em boas condições de conservação.
Considerar as especificações dos fabricantes quanto aos pisos que utilizam
cola em áreas sujeitas à incidência de água de chuva.

7

Normas/ Boas práticas

GERAL
Hidrantes

Situação

Adotar um plano de manutenção que permita a correção do problema de
forma ágil. Para futuros projetos, avaliar as especificações de pisos em
áreas de grande circulação. Considerar as orientações do fabricante quanto
aos procedimentos de limpeza.

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Especificar portas maciças, com resistência adequada ao uso externo ou
pesado.

Recomendações

Substituir portas por itens com características compatíveis ao uso. Para
futuras escolas, rever os critérios para a especificação de portas.

Recomendações
Caso sejam mantidos os usos sobrepostos conforme o existente, prever a
possibilidade de controlar os níveis de luminosidade e providenciar
mobiliário e distribuição de leiaute adequados.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000); Manual de uso e conservação de elevadores em
escolas (FDE ,2009b).
BP: Manter o elevador permanentemente em condições de uso.

Situação
Falta de mangueiras de hidrantes e de sinalização de parede e piso
previstas em norma, em desacordo com o projeto. Avarias nas portas dos
abrigos.

Normas/ Boas práticas

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Permitir acesso de iluminação natural e condições de acústica
adequadas a áreas destinadas a leitura; prever controle de luminosidade
em ambientes destinados à transmissão de vídeo; prever leiaute flexível em
salas de uso múltiplo.

Equipamento sem condições de uso devido à falta da máquina e de
componentes. A inoperância do elevador causa problemas de
acessibilidade a: todas as salas de aula, sala de informática, sala de uso
múltiplo e quadra coberta. Desse modo, não há acessibilidade às áreas de
ensino-aprendizagem da escola.

Recomendações

25

Normas/ Boas práticas
NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (SÃO PAULO, 2001); Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo, 2004);
Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas
(FDE, 2009)..

Recomendações
Realizar manutenção nos hidrantes da edificação e providenciar para que
sejam mantidos em condições permanentes de uso.
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Infiltrações, trincas e buracos.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Manter a integridade do sistema construtivo, por meio da realização de
manutenção preventiva e corretiva.

Recomendações
Realizar manutenção corretiva nas alvenarias internas. Apagar rapidamente
vestígios de vandalismo e pichações.

Elaborar manutenção preventiva e corretiva dos elevadores. Para futuros
projetos, prever barreiras físicas a fim de proteger a máquina e demais
componentes do elevador. Se possível, prever rampas ou outras
alternativas para permitir o acesso universal aos andares superiores em
caso de manutenção temporária do equipamento.

Situação
Insuficiência de vazão dos ralos dos pisos e caimento inadequado causam o
acúmulo de água em: corredores, áreas externas e sanitários; falta de
grelhas nos ralos; vazamentos.

Normas/ Boas práticas
Depósito

(B)

Antecâmara

Antecâmara
Uso alterado de:
Centro de Leitura
Para:
Sala de múltiplo uso;
Sala de vídeo;
Biblioteca

Recomendações
Verificar critérios de dimensionamento e execução do sistema. Implantar
medidas de operação e manutenção compatíveis com os materiais
utilizados.

Uso alterado
de:
Depósito
Para:
Sala das
inspetoras

Reforço

Acionamento de
luminárias nas
salas de aula

Reforço

Circulação

GERAL
Esquadrias

Descolamento e quebra de piso cerâmico (A); pisos de áreas sujeitas à
incidência de chuva (corredores), sem características antiderrapantes (B).

Situação
Baixa resistência dos perfis metálicos à corrosão, emperramento do
mecanismo de abertura, baixa eficiência no controle da água e do vento,
impossibilidade de controle dos níveis de iluminação, pouca eficiência para
isolar ruídos das salas de aulas vizinhas.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar pisos com resistência adequada ao alto tráfego. Executar os
serviços de assentamento considerando as juntas e argamassas de acordo
com as orientações de projeto e dos fabricantes. Manter pisos de circulação
em boas condições de conservação.

Sala de aula

Sala de aula

Recomendações

Para as esquadrias existentes, avaliar a instalação de borrachas de vedação
em frestas, verificar a integridade da massa utilizada para a fixação dos
vidros. Verificar a viabilidade de uso de persianas. Revisar o projeto e
verificar a qualidade da execução de esquadrias em futuros edifícios.Se
possível, incorporar difusores para a iluminação natural e sistemas
independentes para iluminação e ventilação que permitam o a absorção
dos ruídos externos ao ambiente que sejam indesejados.
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Sala de aula

GERAL
Tomadas

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5410:1997 (ABNT, 1997); Decreto Estadual nº 46.076 (SÃO PAULO,
2001); Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas
escolas (FDE,2009).
BP: Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.
Elaborar o projeto de instalações de forma a permitir fácil adequação, em
função de necessidades específicas.

Recomendações

Recomendações
Especificar tintas que facilitem a remoção de sujeira. Preparar
adequadamente as superfícies. Apagar rapidamente vestígios de
vandalismo.

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar fechaduras, dobradiças e trincos adequados ao uso externo
ou pesado, quando for o caso. Especificar ferragens com características
antivandalismo.

Situação
Quebra frequente de vidros, com permanência de superfícies cortantes no
caixilho e no piso; consequente perda da capacidade de isolamento entre
ambientes.

Normas/ Boas práticas
27

22

20

GERAL
Comunicação visual
Situação
Falta de elementos de sinalização previstos em projeto (devido a quebra/
remoção); elaboração de sinalização improvisada, em desacordo com o
projeto.

Normas/ Boas práticas

Alteração no edifício, em desacordo
com o projeto
Ambiente desativado/
sem uso

Normas/ Boas práticas

Recomendações

36

Realimentação de projeto
Pertinente a revisão
deste aspecto em futuros
projetos de edifícios
semelhantes/ alimentação
de banco de informações

GERAL
Vidros das
salas de aulas

Substituir portas e ferragens, por itens com características compatíveis ao
uso em escolas. Para futuras escolas, incorporar este aspecto na
especificação de materiais.

Falta/quebra de componentes das carteiras e cadeiras (conjunto aluno) e
lousas; falta de mobiliário adequado (conjunto aluno) para alunos de baixa
estatura.

Realizar substituição eficiente em caso de desgaste ou vandalismo. Em
escolas que atendam alunos dos Ciclos I e II, providenciar mobiliário
adequado aos alunos de baixa estatura.

Aspecto positivo
Solução eficiente, que pode ser
considerada em projetos
de edifícios semelhantes

4

Recomendações

Situação

NT: NBR 9050:2004; Especificações da Edificação Escolar: Ambientes/
Distribuição/ Mobiliário (FDE, 2006).
BP: Manter o mobiliário escolar em plena condição de uso.

Situação
Comprometimento do sistema de pintura pelo acúmulo de sujeira e atos de
vandalismo, existência de áreas descascadas e de infiltrações.

Normas/ Boas práticas

Recomendações

N

GERAL
Mobiliário

GERAL
Pintura

Normas/ Boas práticas

Ferragens inadequadas ao uso em escolas e pouco resistentes às
intempéries e a atos de vandalismo, compromentendo a utilização de
ambientes como, por exemplo, sanitários e salas de aula.

Apesar de a área disponível por aluno atender à legislação sanitária
estadual, não é possível adotar leiautes alternativos ou incorporar
equipamentos de TI ante às condições existentes. Desse modo, deve ser
considerada a possibilidade de disponibilizar áreas maiores aos alunos e ao
professor.

14

Situação
Instalações elétricas adaptadas e/ou sem manutenção
adequada.Comprometimento da funcionalidade devido à falta de
componentes; quantificação e distribuição insuficientes provocam
adaptações em desacordo com o projeto; obstrução das caixas para a
passagem de fiação com elementos estranhos (por exemplo: pedaços de
papel, embalagens); faltam instalações de lógica.

Sala de aula

Conforto visual
Conforto acústico
Conforto higrotérmico
Acessibilidade
Funcionalidade
Salubridade
Estanqueidade
Durabilidade
Manutenabilidade
Desempenho ambiental
Segurança estrutural
Segurança no uso
Segurançacontra incêndio
Outros: conforto tátil e ergonomia

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Realizar a manutenção do sistema de pintura, a fim de manter sua
integridade. Utilizar tintas laváveis e evitar o uso de tinta fosca a fim de
facilitar a limpeza.

Situação

NT: Resolução Resolução SS nº 493: 1994 (SÃO PAULO, 1994).
BP: Destinar área por aluno suficiente para alterações de leiaute
necessárias a atividades pedagógicas diferenciadas e à incorporação da
tecnologia da informação [TI] em sala de aula.

Item correspondente no quadro
de diagnósticos (ver capítulo 7)

1

Recomendações

Geral
Ferragens: maçanetas,
fechaduras e dobradiças

Normas/ Boas práticas

Permitir o controle dos níveis de iluminamento nas salas de aula. Prover
fácil acesso às instalações elétricas dos quadros, em caso de emergência.
Em futuros projetos, incluir controles acessíveis aos professores e
dimensionar os circuitos considerando o leiaute previsto.

LEGENDA

Critério de desempenho

3

Situação
A área disponível por aluno dificulta a adequação da sala de aula para
outras atividades pedagógicas que não a aula expositiva (em média, 1,2
m²/aluno, considerando os alunos de 8ª série efetivamente cursando o
primeiro semestre de 2009).

Recomendações

Repor extintores e a respectiva sinalização nos locais previstos em projeto.

23

Dimensionamento
das salas de aula
17

Escola A
Mapa de descobertas

Normas/ Boas práticas

Recomendações

Sala de aula

NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (SÃO PAULO, 2001); Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (SÃO PAULO, 2004);
Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas
(FDE, 2009).
BP: Manter extintores acessíveis e em condições de uso conforme o
projeto.

NT: NR 17, NBR 10155:1987; NBR 15575:2008; ISO 15686-1:2000
BP: Revisar os aspectos citados no projeto e na execução de novas
esquadrias de padrão semelhante.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5410:1997 (ABNT, 1997); Decreto Estadual nº 46.076 (SÃO PAULO,
2001); Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas
escolas (FDE, 2009); NBR 5413:1992 (ABNT, 1992).
BP: Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.
Elaborar o projeto de instalações de forma a permitir o fácil acesso e o
controle dos níveis de iluminamento, em função de atividades pedagógicas
específicas.

Normas/ Boas práticas

2

Adotar procedimentos para a rápida substituição de peças quebradas. Para
futuros projetos, avaliar as especificações de pisos em áreas de grande
circulação. Em áreas sujeitas à incidência de chuva (corredores), especificar
pisos com características antiderrapantes. Considerar as orientações de
projeto e do fabricante quanto aos procedimentos de limpeza e somente
lavar pisos em ambientes que possuam sistema de impermeabilização.

11

Sala de aula

(A)

Situação
Falta de extintores e de sinalização de parede e piso previstas em norma,
em desacordo com o projeto.

GERAL
Pisos cerâmicos
Situação

Circulação

5

Falta de interruptores nas salas de aula. O acionamento é feito por meio de
um quadro geral para o andar. Não é possível acionar parcialmente as
luminárias de uma sala de aula.Os quadros nos quais é previsto o
acionamento ficam bloqueados por travas e cadeados.

8

Circulação

Elevador

NT: NBR5626:92 (ABNT, 1992); NBR 10844:89 (ABNT, 1989); NBR 8160:99
(ABNT, 1999).
BP: Respeitar especificações de projeto quanto ao caimento de pisos.
Realizar manutenção nas instalações.

Situação

GERAL
Extintores

10
Circulação

Circulação

Situação

Recomendações

Sistema de
drenagem de pisos

GERAL
Alvenarias internas

Implementar programas de manutenção e operação, de acordo com as
normas técnicas vigentes. Em futuros projetos,
elaborar o dimensionamento de instalações elétricas considerando a
flexibilidade de leiaute.
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Situação

Falta de bebedouros nos locais previstos em projeto.

Normas/ Boas práticas

Geral
Portas

Corredores de acesso
às salas de aula

GERAL
Corrimãos

Situação

Situação

A proximidade entre os corredores e as janelas das salas de aula causa a
dispersão dos alunos devido à passagem de pessoas e aos ruídos
provenientes de seu deslocamento.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000); NBR
10152:1987 (ABNT, 1987).
BP: Evitar que ambientes ruidosos sejam planejados próximos às salas de

Recomendações
Organizar o acesso às salas de aula e os horários dos intervalos de modo a
evitar que a circulação nos corredores interfira nas aulas que estão sendo
ministradas. Em futuros projetos, evitar esta situação.

NT: NBR 9040:2004 (ABNT, 2004).
BP: Manter os elementos de comunicação visual e de sinalização em
condições de uso.

Recomendações
Elaborar nova sinalização, de acordo com o padrão elaborado em
projeto.Para futuros projetos, considerar componentes resistentes à
remoção e à quebra. Considerando a sinalização das salas de aula, prever
área para a substituição de informações referentes aos períodos e turmas.

Descolamento, falta de componentes e sinais de vandalismo em guardacorpos e corrimãos.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); Decreto Estadual nº 46.076:2001 (SÃO
PAULO, 2001); Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar
(SÃO PAULO, 2004); Manual de orientação à prevenção e ao combate a
incêndio nas escolas (FDE, 2009).
BP: Manter as circulações e rotas de fuga em boas condições de
acessibilidade e de segurança. Exercer a territorialidade, apagando
rapidamente os vestígios de vandalismo.

Recomendações
Elaborar um plano de manutenção eficiente, de modo a manter os
corrimãos em condições permanentes de utilização.

GERAL
Luminárias

NT BP -

Norma técnica
Boas práticas

Recomendações
Situação
Luminárias sem condições de uso, devido à falta de manutenção corretiva
e/ou atos de vandalismo.Reposição de luminárias e lâmpadas em
desacordo com as especificações de projeto.

Revisar os projetos de futuras esquadrias de modo a incorporar proteções
mecânicas para as janelas ou vidros com melhor desempenho quanto à
segurança (por exemplo, vidros laminados).
Em futuros projetos, incorporar o aspecto segurança à quebra aos critérios
de especificação.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5413:92 (ABNT, 1992).
BP: Manter o sistema de iluminação artificial em boas condições, de forma
a garantir a iluminância real compatível com o previsto em projeto. Manter
ambientes bem iluminados, inclusive como forma de inibir o acesso de
intrusos.

Recomendações
Manter as luminárias e lâmpadas em condições de uso. Realizar a
manutenção de acordo com as especificações de projeto. Entregar ao
gestor do edifício um manual de operação e manutenção que contenha os
procedimentos adequados e os projetos atualizados.

Desenhos fornecidos pela FDE, adaptados pela pesquisadora.
Fonte das fotos: Acervo da pesquisadora.
Levantamentos de campo realizados entre junho de 2008 e maio de 2009.

Ambientes contemporâneos para o ensino-aprendizagem: Avaliação Pós-Ocupação aplicada a três edifícios escolares públicos, situados na Região Metropolitana de São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo [FAUUSP]
Dissertação de Mestrado

NT: NBR 7199:88 (ABNT, 1988); NBR 15575:2008 (NBR, 2008); ISO 156861:2000 (ISO, 2000); NBR 10152:1987 (ABNT, 1987).
BP: Projetar esquadrias de modo a dificultar a quebra de componentes e a
exposição dos usuários a cacos cortantes.

Autora: Ana Judite Galbiatti Limongi França
Orientadora: Sheila Walbe Ornstein

Segundo Pavimento - Total de ocorrências identificadas,
por critério de desempenho

Nível de risco
Risco alto
Impossibilita o uso,
oferece alto nível de perigo à
integridade física do
usuário
Risco médio
Dificulta o uso e expõe o usuário
a uma condição de perigo
Risco baixo
Necessita ser adequado
às normas técnicas e diretrizes de
boas práticas, mas não interfere
nas condições de uso/ não expõe o
usuário a perigo

Segundo pavimento
Esc. 1:250

/5

4

8

(B)
(A)

Elevador

GERAL
Pisos cerâmicos

Sistema de
drenagem de pisos

Situação

Situação
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Descolamento e quebra de piso cerâmico (A); pisos de áreas sujeitas à
incidência de chuva (corredores), sem características antiderrapantes (B).

Falta de componentes, sem condições de uso. A inoperância do elevador
causa problemas de acessibilidade a: todas as salas de aula, sala de
informática, sala de uso múltiplo e quadra coberta. Desse modo, não há
acessibilidade às áreas de ensino-aprendizagem da escola.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000); Manual de uso e conservação de elevadores em
escolas (FDE ,2009b).
BP: Manter o elevador permanentemente em condições de uso.

Recomendações
Elaborar manutenção preventiva e corretiva. Para futuros projetos, prever
barreiras físicas a fim de proteger a máquina e demais componentes do
elevador. Se possível, prever rampas ou outras alternativas para permitir o
acesso universal aos andares superiores em caso de manutenção
temporária do equipamento.

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar pisos com resistência adequada ao alto tráfego. Executar os
serviços de assentamento considerando as juntas e argamassas de acordo
com as orientações de projeto e dos fabricantes. Manter pisos de circulação
em boas condições de conservação.

Situação
Permitem a fácil escalada por usuários ou possíveis invasores. Esta
condição implica o fácil acesso à casa de máquinas dos elevadores.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR5626:92 (ABNT, 1992); NBR 10844:89 (ABNT, 1989); NBR 8160:99
(ABNT, 1999).
BP: Respeitar as especificações de projeto quanto ao caimento de pisos.
Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.

Recomendações

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Evitar situações que permitam o acesso não autorizado de pessoas a
ambientes restritos, de modo a preservar as máquinas e instalações da
edificação.

Recomendações

Adotar procedimentos para a rápida substituição de peças quebradas. Para
futuros projetos, avaliar as especificações de pisos em áreas de grande
circulação. Em áreas sujeitas à incidência de chuva (corredores), especificar
pisos com características antiderrapantes, conforme o descrito na ficha
técnica denominada “Circulações Horizontais e Verticais” do Catálogo de
Ambientes (FDE, 2010). Considerar as orientações de projeto e do
fabricante quanto aos procedimentos de limpeza e somente lavar pisos em
ambientes que possuam sistema de impermeabilização.

Geral
Portas

Muretas
das escadas

Recorrente ineficiência do sistema de drenagem de pisos devido ao
escoamento insuficiente, causando acúmulo de água em corredores, áreas
externas e sanitários, caimento inadequado, dimensionamento e
localização de ralos insuficientes. Falta de grelhas nos ralos.

Normas/ Boas práticas
Situação

1

5

Verificar critérios de dimensionamento e execução do sistema. Implantar
medidas de operação e manutenção compatíveis com o especificado
quanto a materiais e sistemas. A manutenção preventiva pode reduzir
custos a longo prazo.

Recomendações
Instalar gradis ao longo da mureta. Para futuros projetos, evitar situações
similares.
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Situação
Portas em madeira com enchimento sarrafeado, semiocas, pouco
resistentes ao uso constante, às intempéries e a atos de vandalismo,
compromentendo a utilização de ambientes como, por exemplo, sanitários
e salas de aula. Substituição das portas danificadas por peças de ferro, em
desacordo com o projeto.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Especificar portas maciças, com resistência adequada ao uso externo ou
pesado.

Recomendações

Substituir portas por itens com características compatíveis ao uso. Para
futuras escolas, rever os critérios para a especificação de portas.

GERAL
Hidrantes
Situação
Falta de mangueiras de hidrantes e de sinalização prevista em norma, em
desacordo com o projeto. Avarias nas portas dos abrigos.

Normas/ Boas práticas
NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (SÃO PAULO, 2001); Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (SÃO PAULO, 2004);
Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas
(FDE, 2009).

Recomendações
Realizar manutenção nos hidrantes da edificação e providenciar para que
sejam mantidos em condições permanentes de uso.

7

13

Piso de
borracha pastilhada

41

Circulação

GERAL
Extintores

Circulação

Situação
Descolamento de pisos das circulações verticais (escadas).

Elevador
Sanit. Sanit.

Antecâmara

Situação

Antecâmara

Falta de extintores e de sinalização prevista em norma, em desacordo com
o projeto.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Manter pisos de circulação em boas condições de conservação.
Considerar as especificações dos fabricantes quanto aos pisos que utilizam
cola em áreas sujeitas à incidência de água de chuva.

Recomendações
Adotar um plano de manutenção que permita a correção do problema de
forma ágil. Para futuros projetos, avaliar as especificações de pisos em
áreas de grande circulação. Considerar as orientações do fabricante quanto
aos procedimentos de limpeza.

Uso alterado de:
Sala de múltiplo uso
Para:
Sala de informática

Sala de uso múltiplo
Situação

Quadra coberta
(sobreposição de usos)
+
Área de múltiplo uso
+
Auditório para
apresentações

7

Sobreposição de usos na sala dos professores (depósito de material
pedagógico, copa e estação multimídia), o que causa improvisações nas
instalações e no leiaute.

Normas/ Boas práticas
NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (SÃO PAULO, 2001); Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (SÃO PAULO, 2004);
Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas
(FDE, 2009).
BP: Manter extintores acessíveis e em condições de uso conforme o
projeto.

Recomendações

Normas/ Boas práticas

Escola A
Mapa de Descobertas
LEGENDA
Item correspondente no quadro
de diagnósticos (ver capítulo 7)

1

Critério de desempenho
Conforto visual
Conforto acústico
Conforto higrotérmico
Acessibilidade
Funcionalidade
Salubridade
Estanqueidade
Durabilidade
Manutenabilidade
Desempenho ambiental
Segurança estrutural
Segurança no uso
Segurançacontra incêndio
Outros: conforto tátil e ergonomia

Repor extintores e a respectiva sinalização nos locais previstos em projeto.

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000); NBR
9050:2004 (ABNT, 2004); NR 17 (ANVISA, 1990).
BP: Evitar a sobreposição de usos de ambientes, em desacordo com o
projeto.

12

Recomendações

Reorganizar as atividades desenvolvidas na sala dos professores, de modo a
observar as normas técnicas de acessibilidade, segurança e conforto
ambiental.

25

GERAL
Alvenarias internas
Situação
Infiltrações, trincas e buracos.

2

Normas/ Boas práticas

Geral
Esquadrias

Esquadrias

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Manter a integridade do sistema construtivo, por meio da realização de
manutenção preventiva e corretiva.

Situação
Recomendações

Baixa resistência à corrosão, emperramento do mecanismo de abertura,
baixa eficiência no controle da água e do vento, impossibilidade de controle
dos níveis de iluminação.

Janelas situadas a 11,60 m do solo, com 0,40 m de distância até a proteção
solar fixa (em elementos cerâmicos), causam dificuldades de acesso para a
limpeza.

Realizar manutenção corretiva nas alvenarias internas. Apagar rapidamente
vestígios de vandalismo e pichações.

Normas/ Boas práticas

Normas/ Boas práticas

N

47

GERAL
Gradis e corrimãos
Situação
Descolamento, falta de componentes e sinais de vandalismo em guardacorpos e corrimãos.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); Decreto Estadual nº 46.076:2001 (SÃO
PAULO, 2001); Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar
(SÃO PAULO, 2004); Manual de orientação à prevenção e ao combate a
incêndio nas escolas (FDE, 2009)..
BP: Manter as circulações e rotas de fuga em boas condições de
acessibilidade e de segurança. Exercer a territorialidade, apagando
rapidamente os vestígios de vandalismo.

Recomendações
Elaborar um plano de manutenção eficiente, de modo a manter os
corrimãos em condições permanentes de utilização.

GERAL
Luminárias

Recomendações
Providenciar tratamento no ambiente a fim de suprir conforto térmico,
acústico e visual. Em futuros projetos, caso a quadra seja utilizada como
ambiente de reunião, considerar estes usos na concepção do projeto.

Situação
Luminárias sem condições de uso, devido à falta de manutenção corretiva
e/ou atos de vandalismo. Reposição de luminárias e lâmpadas em
desacordo com as especificações de projeto.

Normas/ Boas práticas

Norma técnica
Boas práticas

Nível de risco
Risco alto
Impossibilita o uso,
oferece alto nível de perigo à
integridade física do
usuário

Recomendações
Substituir portas e ferragens, por itens com características compatíveis ao
uso em escolas. Para futuras escolas, incorporar este aspecto na
especificação de materiais.

Terceiro Pavimento - Total de ocorrências identificadas,
por critério de desempenho

Recomendações

Desenhos fornecidos pela FDE, adaptados pela pesquisadora.
Fonte das fotos: acervo da pesquisadora.
Levantamentos de campo realizados entre junho de 2008 e maio de 2009.

Ambientes contemporâneos para o ensino-aprendizagem: Avaliação Pós-Ocupação aplicada a três edifícios escolares públicos, situados na Região Metropolitana de São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo [FAUUSP]
Dissertação de Mestrado

Ambiente desativado/
sem uso

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar fechaduras, dobradiças e trincos adequados ao uso externo
ou pesado, quando for o caso. Especificar ferragens com características
antivandalismo.

NT: NBR 5413:92 (ABNT, 1992).
BP: Manter o sistema de iluminação artificial em boas condições, de forma
a garantir a iluminância real compatível com o previsto em projeto. Manter
ambientes bem iluminados, inclusive como forma de inibir o acesso de
intrusos.
Manter as luminárias e lâmpadas em condições de uso. Realizar a
manutenção de acordo com as especificações de projeto. Entregar ao
gestor do edifício um manual de operação e manutenção que contenha os
procedimentos adequados e os projetos atualizados.

Alteração no edifício, em desacordo
com o projeto

NT BP -

22

Normas/ Boas práticas
BP: Conceber ambientes destinados a apresentações, confraternizações e
práticas musicais de modo a suprir as condições de conforto ambiental
necessárias. Elaborar o sistema de ventilação da quadra de modo a prover
conforto no nível do usuário.

Para as esquadrias existentes, avaliar a instalação de borrachas de vedação
em frestas, verificar a integridade da massa utilizada para a fixação dos
vidros. Em ambientes nos quais é desejável o controle da luminosidade,
verificar a viabilidade de uso de persianas. Revisar o projeto, verificar a
qualidade da execução de esquadrias em futuros edifícios.Se possível,
incorporar difusores para a iluminação natural.

Ferragens inadequadas ao uso em escolas e pouco resistentes às
intempéries e a atos de vandalismo, compromentendo a utilização de
ambientes com, por exemplo, sanitários e salas de aula.

Situação
Sobreposição de usos (apresentações, confraternizações, ambiente de uso
múltiplo, local para aulas de música). As condições de conforto térmico,
visual e acústico do ambiente não são suficientes para o atendimento aos
usuos atribuídos.

Geral
Ferragens: maçanetas,
fechaduras e dobradiças
Situação

Quadra coberta

20

Recomendações

3

Fornecer para a equipe de limpeza equipamentos que permitam o acesso
adequado à limpeza das esquadrias. Em futuros projetos, considerar os
procedimentos de limpeza e manutenção para o dimensionamento de
janelas e brises.

Realimentação de projeto
Pertinente a revisão
deste aspecto em futuros
projetos de edifícios
semelhantes/ alimentação
de banco de informações

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Revisar os aspectos citados no projeto e na execução de novas
esquadrias de padrão semelhante.

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NR 17
(ANVISA, 1990).
BP: Prever em projeto os procedimentos necessários à limpeza e à
manutenção dos sistemas construtivos.

Recomendações

Aspecto positivo
Solução eficiente, que pode ser
considerada em projetos
de edifícios semelhantes

Situação

Autora: Ana Judite Galbiatti Limongi França
Orientadora: Sheila Walbe Ornstein

Risco médio
Dificulta o uso e expõe o usuário
a uma condição de perigo
Risco baixo
Necessita ser adequado
às normas técnicas e diretrizes de
boas práticas, mas não interfere
nas condições de uso/ não expõe o
usuário a perigo

Terceiro pavimento
Esc. 1:250

/5

5

Falta de componentes

Estruturas de
concreto armado
do Metrô

11

Situação
Utilizados por animais potencialmente transmissores de doenças; difícil
acesso para a manutenção e a limpeza.

Áreas ajardinadas

Normas/ Boas práticas

Situação

NT: SS 493:1994 (SÃO PAULO, 1994).
BP: Evitar a exitência de vãos que possam servir de abrigo a animais
potencialmente transmissores de doenças. Selar frestas e utilizar proteções
mecânicas (por exemplo telas ) para evitar a instalação de animais em
elementos estruturais.

Não há áreas livres permeáveis integradas às áreas sociais, que possam ser
utilizadas para o lazer, a socialização e o aprendizado. As áreas ajardinadas
estão confinadas aos recuos obrigatórios e apresentam acúmulo de lixo.

Normas/ Boas práticas
BP: Avaliar, desde as fases iniciais do projeto, a integração das áreas livres
permeáveis aos demais ambientes educativos. Considerar estas áreas como
opção de estar, socialização e aprendizado.

Recomendações
Remover os animais instalados nos vãos das estruturas, efetuar a limpeza
das mesmas e isolar as reentrâncias por meio de telas.
Jardim

9

GERAL
Gradis e corrimãos
externos
Situação
Corrosão, descolamento, falta de componentes e sinais de vandalismo,
possibilidando a entrada e saída indevida de pessoas, inclusive alunos.

Recomendações
Elaborar e implementar um projeto de paisagismo que permita integrar
melhor este aspecto ao edifício.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 16861:2000 (ISO, 2000).
BP: Manter as circulações e rotas de fuga em boas condições de
acessibilidade e segurança. Exercer a territorialidade, apagando
rapidamente os vestígios de vandalismo.

36

Recomendações
Elaborar um plano de manutenção eficiente, de modo a manter os
corrimãos em condições permanentes de utilização.

Pátio descoberto
Estacionamento

30

25

Torneiras
externas

GERAL
Muros da divisa

Situação

Situação

Jardim
Galpão

Poucas torneiras disponíveis para a limpeza. Falta de torneiras previstas em
projeto.

Jardim

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5626:92 (ABNT, 1992).
BP: Prever torneiras suficientes para a limpeza e a irrigação. Manter os
pontos de água previstos em projeto em condições de uso.

Recomendações
Prever a distribuição estratégica dos pontos de água para a limpeza e a
irrigação de jardins. Projetar as torneiras para de modo a dificultar roubo
ou vandalismo.

Pátio

Normas/ Boas práticas

LEGENDA
1

Item correspondente no quadro
de diagnósticos (ver capítulo 7)

Critério de desempenho
Conforto visual
Conforto acústico
Conforto higrotérmico
Acessibilidade
Funcionalidade
Salubridade
Estanqueidade
Durabilidade
Manutenabilidade
Desempenho ambiental
Segurança estrutural
Segurança no uso
Segurançacontra incêndio
Outros: conforto tátil e ergonomia

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Não permitir a instalação de elementos nos muros de divisa, em
desacordo com o projeto.

Recomendações
Realizar manutenção preventiva e corretiva nos muros e na pintura.
Remover elementos instalados nas alvenarias em desacordo com o projeto.

N

Falta de portão

Desrespeito aos elementos de divisa pelas construções vizinhas: existência
de furos, aproveitamento irregular dos muros; pichações, trincas e buracos
nos muros.

Escola B
Mapa de descobertas

Quadra descoberta 02

Aspecto positivo
Solução eficiente, que pode ser
considerada em projetos
de edifícios semelhantes
10

Quadra descoberta 01

Portões e alambrados
da quadra de esportes

Salas de
aula

Realimentação de projeto
Pertinente a revisão
deste aspecto em futuros
projetos de edifícios
semelhantes/ alimentação
de banco de informações

Quadra de
esportes 01

Situação
Falta de portão, furos no alambrado, trinco danificado.

Alteração no edifício, em desacordo
com o projeto

Normas/ Boas práticas

Buracos no alambrado

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 16861:2000 (ISO, 2000).
BP: Manter as circulações e rotas de fuga em boas condições de
acessibilidade e segurança. Exercer a territorialidade, apagando

Ambiente desativado/
sem uso
NT BP -

Recomendações
Elaborar um plano de manutenção eficiente, de modo a manter a
funcionalidade do alambrado da quadra.
12
24

Área destinada à
quadra de esportes 02
Mobiliário Externo
Situação
Quebra de assentos e pés de bancos de concreto. A causa alegada pelos
funcionários é a prática de skate nos pátios da escola, durante os horários
em que não há aulas.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 1686-1:2000 (ABNT, 2000).
BP: Manter o mobiliário em plena condição de uso.

Recomendações
Realizar substituição eficiente em caso de desgaste ou vandalismo. Caso a
prática de atividades inadequadas realizadas seja confirmada, desenvolver
um trabalho junto a comunidade e, se possível, permitir o acesso
supervisionado às instalações da escola durante os finais de semana.

Norma técnica
Boas práticas

Nível de risco

Rampa de acesso
ao pátio

Situação
A proximidade entre a quadra de esportes e as janelas das salas de aula
gera níveis sonoros inadequados durante as aulas; a segunda quadra
prevista em projeto não foi construída e em seu lugar há mato e acúmulo
de lixo.

Normas/ Boas práticas
BP: Para a implantação do edifício, tirar proveito da distribuição dos
ambientes, a fim de afastar áreas destinadas a atividades ruidosas dos
ambientes de ensino.

Recomendações
Executar a quadra de esportes 02 conforme o previsto em projeto. Caso a
quadra de esportes 01 seja mantida em funcionamento, providenciar
tratamento acústico para as salas de aulas próximas. Para futuros projetos,
evitar distribuição de usos semelhantes.

Risco alto
Impossibilita o uso,
oferece alto nível de perigo à
integridade física do
usuário

16

Quadras de
esportes

Situação
Degrau não sinalizado em rampa, em desacordo com as boas práticas de
acessibilidade. Falta de acabamento (cantoneira, baguete ou soleira) no
piso. A situação atual deixa expostas arestas cortantes do piso cerâmico.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 16861:2000 (ISO, 2000).
BP: Rampas de acesso devem estar em conformidade com a NBR
9050:2004 (ABNT, 2004).

Recomendações
Adequar a rampa de acesso à NBR 9050:2004.

38
37

Vidros da
fachada leste

Sistema estrutural
pré-fabricado
Situação

Situação
Proteção dos panos envidraçados por meio da fixação de tela metálica nas
esquadrias ajuda a preservar a integridade dos vidros e a evitar invasões.

Recomendações
As telas poderiam ser aplicadas também aos demais vidros localizados no
pavimento térreo, a fim de evitar sua quebra.

Maior rapidez na execução e melhor controle de qualidade,
aproveitamento de espaço mais eficiente (quando comparado ao sistema
estrutural pré-fabricado em concreto).

Recomendações
É necessário atentar quanto à manutenção da pintura de proteção e os
detalhamentos de projeto a fim de evitar a corrosão, como, por exemplo, o
afastamento da base de pilares do nível do piso.

Desenhos fornecidos pela FDE, adaptados pela pesquisadora.Fonte das fotos: Acervo da pesquisadora.
Levantamentos de campo realizados entre junho de 2008 e maio de 2009.

Ambientes contemporâneos para o ensino-aprendizagem: Avaliação Pós-Ocupação aplicada a três edifícios escolares públicos, situados na Região Metropolitana de São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo [FAUUSP]
Dissertação de Mestrado

Autora: Ana Judite Galbiatti Limongi França
Orientadora: Sheila Walbe Ornstein

Áreas Externas - Total de ocorrências identificadas,
por critério de desempenho

Risco médio
Dificulta o uso e expõe o usuário
a uma condição de perigo
Risco baixo
Necessita ser adequado
às normas técnicas e diretrizes de
boas práticas, mas não interfere
nas condições de uso/ não expõe o
usuário a perigo

Áreas externas
Esc. 1:250

/3

1

33

GERAL
Extintores

41
26

GERAL
Tomadas

Situação

39

Falta de extintores e/ou de sinalização prevista em norma, em desacordo
com o projeto.

Situação

Normas/ Boas práticas

Instalações elétricas adaptadas e/ou sem manutenção
adequada.Comprometimento da funcionalidade devido à falta de
componentes; quantificação e distribuição insuficientes provocam
adaptações em desacordo com o projeto; obstrução das caixas para a
passagem de fiação com elementos estranhos (por exemplo: pedaços de
papel, embalagens); faltam instalações de lógica.

NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001); Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo, 2004); Manual de
orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas (FDE, 2009).
BP: Manter extintores acessíveis e em condições de uso conforme o
projeto.

Sala de
informática
Situação

Falta de mangueiras de hidrantes e de sinalização prevista em norma, em
desacordo com o projeto. Avarias nas portas dos abrigos. Falta de
sinalização. Alarmes de incêndio danificados.

GERAL
Luminárias

Sala de uso múltiplo
Situação
8

Adaptada como sala de aula convencional para atender a aluno com
deficiência. Em dias de sol forte, o ambiente também é utilizado, à tarde,
por alunos das turmas que têm aulas em salas voltadas para a face oeste.

Situação

Sanitários

Normas/ Boas práticas
Normas/ Boas práticas
NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001); Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo, 2004); Manual de
orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas (FDE, 2009).
BP: Manter hidrantes em condições de uso, conforme o projeto.

Repor extintores e a respectiva sinalização nos locais previstos em projeto.
Manter a sinalização de parede e de piso em boas condições.

NT: NBR 5410/1997 (ABNT, 1997) ; Decreto Estadual nº 46.076 (SÃO PAULO,
2001); Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas
escolas (FDE,2009).
BP: Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.
Elaborar o projeto de instalações de forma a permitir fácil adequação, em
função de necessidades específicas.

Situação

Equipamentos da sala de informática instalados e em
funcionamento, em conformidade com o projeto.

Recomendações

Normas/ Boas práticas

20

GERAL
Hidrantes e alarmes
de incêndio

27

Recomendações
Realizar manutenção nos hidrantes e dos alarmes de incêndio da edificação
e providenciar para que sejam mantidos em condições permanentes de uso.

NBR 9050:2004 (ABNT, 2004).
BP: Manter os elevadores em funcionamento, a fim de permitir o acesso
universal dos usuários a todos os ambientes da escola.

Situação
Falta de louças, metais e portas. Falta de porta no sanitário destinado a
pessoas com deficiência.

Recomendações
Manter o elevador em funcionamento, de modo a possibilidar o acesso
universal ao pavimento superior. Destinar o ambiente ao uso previsto em
projeto.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.
Apagar vestígios de vandalismo, como forma de reduzir futuros incidentes.

Luminárias sem condições de uso devido à falta de componentes e
lâmpadas queimadas.Reposição de lâmpadas em desacordo com as
especificações de projeto.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5413:92
BP: Manter o sistema de iluminação artificial em boas condições, de forma
a garantir a iluminância real compatível com o previsto em projeto. Manter
ambientes bem iluminados, inclusive como forma de inibir o acesso de
intrusos.

Recomendações
Manter as luminárias e lâmpadas em condições de uso. Realizar a
manutenção de acordo com as especificações de projeto. Entregar ao
gestor do edifício um manual de operação e manutenção que contenha os
procedimentos adequados e os projetos atualizados.

Recomendações

Recomendações

Reformar e manter os sanitários em condições de uso. Implantar
programas para a redução de vandalismo e realizar trabalhos de
conscientização junto à comunidade. Especificar linhas de metais
antivandalismo.

Uso alterado de:
Coordenação
Para:
Vice-direção

Realizar manutenção das instalações elétricas. Em futuros projetos,
elaborar o dimensionamento de instalações elétricas considerando a
flexibilidade de leiaute.

Sanit.

GERAL
Vidros do
pavimento térreo

4

Situação
Diret.

Secretaria

Almox.

Professores
Informática

Quebra frequente, com permanência de superfícies cortantes no caixilho e
no piso.

Uso alterado de:
Sala de Múltiplo Uso
Para:
Sala de Aula Acessível [devido à falta de
funcionamento do elevador];
Sala de Aula [quando há indidência
de sol forte nas salas voltadas
para oeste]

Sanit.

Sobreposição de usos:
Centro de Leitura
+
Sala de Jogos

Cozinha
Sanit. Masc.

Refeitório

Despensa

Sanit. Fem.

5

Sistema de
drenagem de pisos

Sanit.
Func.

Circulação

Antecâmara

Normas/ Boas práticas

Escada

Escada

Situação

Escada

Elevador
Dep. Limpeza

Uso alterado de:
Dep. Mat. Ed. Física
Para:
Depósito Geral

Vazão insuficiente em ralos e caimento inadequado de pisos dificultam a
drenagem, causando acúmulo de água em corredores, áreas externas e
sanitários, caimento inadequado, dimensionamento e localização de ralos
insuficientes.

Normas/ Boas práticas

Vest. Funcionários

Cantina

Grêmio

NT: NBR5626:92 (ABNT, 1992); NBR 10844:89 (ABNT, 1989); NBR 8160:99
(ABNT, 1999).
BP: Respeitar especificações de projeto quanto ao caimento de pisos.
Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.

Recomendações
Verificar critérios de dimensionamento e execução do sistema. Implantar
medidas de operação e manutenção compatíveis com o especificado
quanto a materiais e sistemas. A manutenção preventiva pode reduzir
custos a longo prazo.

NT: NBR 7199:88 (ABNT, 1988); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 156861:2000 (ISO, 2000); NBR 10152:1987 (ABNT, 1987).
BP: Projetar esquadrias de modo a dificultar a quebra de componentes e a
exposição dos usuários a cacos cortantes.

Escola B
Mapa de descobertas

Recomendações
Revisar os projetos de futuras esquadrias de modo a incorporar proteções
mecânicas para os vidros ou vidros com melhor desempenho quanto à
segurança (por exemplo, vidros laminados).
Em futuros projetos, incorporar o aspecto segurança à quebra aos critérios
de especificação.

LEGENDA
GERAL
Pilares de aço

1
35

Critério de desempenho

Situação

Conforto visual
Conforto acústico
Conforto higrotérmico
Acessibilidade
Funcionalidade
Salubridade
Estanqueidade
Durabilidade
Manutenabilidade
Desempenho ambiental
Segurança estrutural
Segurança no uso
Segurançacontra incêndio
Outros: conforto tátil e ergonomia

Corrosão próxima à área de contato entre os pilares e o piso.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 8800:2003 (ABNT, 2003); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Prever em projeto detalhes que permitam minimizar a corrosão do aço
por contato com o solo devido à retenção de umidade. Manter a
integridade do sistema construtivo, por meio da realização de manutenção
preventiva e corretiva.

Recomendações
7

Realizar manutenção corretiva da estrutura de aço, mantendo a pintura de
proteção íntegra. Para futuros projetos, prever detalhamento de modo a
afastar os pilares do contato direto com o solo e permitir a drenagem
eficiente de água das chuvas.

18

1

Geral
Portas

Elevador
21

Situação

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Especificar portas adequadas ao uso externo ou pesado, quando for o
caso.

Recomendações
Substituir portas por itens com características compatíveis ao uso. Para
futuras escolas, rever os critérios para a especificação de portas.

3

Geral
Ferragens: maçanetas,
fechaduras e dobradiças

Aspecto positivo
Solução eficiente, que pode ser
considerada em projetos
de edifícios semelhantes

GERAL
Pintura

Situação
Equipamento sem condições de uso. A inoperância do elevador causa
problemas de acessibilidade a: todas as salas de aula, sala de informática,
sala de uso múltiplo e quadra coberta. Deste modo, não há acessibilidade
às áreas de ensino-aprendizagem da escola.

Situação

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000); Manual de uso e conservação de elevadores em
escolas (FDE ,2009b).
BP: Manter o elevador permanentemente em condições de uso.

Dificuldades para manter as paredes limpas ocasionaram a demarcação de
uma barra em tinta esmalte nas áreas de circulação, em desacordo com o
projeto.

Realimentação de projeto
Pertinente a revisão
deste aspecto em futuros
projetos de edifícios
semelhantes/ alimentação
de banco de informações

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Especificar tintas laváveis, a fim de facilitar a limpeza das paredes.

Recomendações
Elaborar manutenção preventiva e corretiva dos elevadores.Para futuros
projetos, prever barreiras físicas a fim de proteger a máquina e demais
componentes do elevador. Se possível, prever rampas ou outras
alternativas para permitir o acesso universal aos andares superiores em
caso de manutenção temporária do equipamento.

N

Portas em madeira com enchimento sarrafeado, semi-ocas, pouco
resistentes ao uso constante, às intempéries e a atos de vandalismo,
compromentendo a utilização de ambientes, por exemplo, sanitários e
salas de aula.

Alteração no edifício, em desacordo
com o projeto

Recomendações
Especificar tintas que facilitem a remoção de sujeira. Preparar
adequadamente as superfícies. Apagar rapidamente vestígios de
vandalismo.

Ambiente desativado/
sem uso

Trilho do gradil 2 cm
acima do nível do piso

NT BP -

13

Situação

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar fechaduras, dobradiças e trincos adequados ao uso externo
ou pesado, quando for o caso. Especificar ferragens com características
antivandalismo.

GERAL
Pisos cerâmicos
Situação
Descolamento e quebra de piso cerâmico, com exposição de arestas vivas;
pisos de áreas sujeitas à incidência de chuva (corredores), sem
características antiderrapantes.

Normas/ Boas práticas
Recomendações
Instalar portas maciças, que resistam às intempéries e ao uso pesado.

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar pisos com resistência adequada ao uso previsto. Executar os
serviços de assentamento considerando as juntas e argamassas de acordo
com a orientação dos fabricantes. Manter pisos de circulação em boas
condições de conservação.

Recomendações
Substituir rapidamente as peças quebradas. Adotar soleiras e cantoneiras
quando houver diferença de nível dos pisos. Para futuros projetos, avaliar
as especificações de pisos em áreas de grande circulação. Em áreas sujeitas
à incidência de chuva (corredores), especificar pisos com características
antiderrapantes, , conforme o descrito na ficha técnica denominada
“Circulações Horizontais e Verticais” do Catálogo de Ambientes (FDE, 2010).
Considerar as orientações do fabricante quanto aos procedimentos de
limpeza.

Norma técnica
Boas práticas

Nível de risco

Rotas de fuga
Situação
Obstrução pelo trancamento de gradis ; acúmulo de mobiliário em
manutenção potencialmente combustível, elevação dos trilhos dos gradis
em relação ao nível do piso, causando um obstáculo em potencial, em
desacordo com o projeto.

N

Ferragens inadequadas ao uso em escolas e pouco resistentes às
intempéries e a atos de vandalismo, compromentendo a utilização de
ambientes, por exemplo, sanitários e salas de aula.

Item correspondente no quadro
de diagnósticos (ver capítulo 7)

22

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Manter as circulações e rotas de fuga em boas condições de
acessibilidade e segurança.

Recomendações
Manter a rota de fuga desobstruída, não acumular materiais combustíveis
próximos à rota de fuga ou à estrutura metálica, rebaixar o trilho do gradil
nivelando-o ao piso acabado.

Pavimento
- Total
de ocorrências
identificadas,
Total
de itensTérreo
aspectos
referentesa
cada critério
de desempenho
em todo
o edifício
por critério
de desempenho

GERAL
Alvenarias
Situação

Risco médio
Dificulta o uso e expõe o usuário
a uma condição de perigo

Infiltrações, pichações, trincas e buracos.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Manter a integridade do sistema construtivo por meio da realização de
manutenção preventiva e corretiva.

Recomendações
Realizar manutenção corretiva nas alvenarias internas. Apagar rapidamente
vestígios de vandalismo e pichações.

Desenhos fornecidos pela FDE, adaptados pela pesquisadora.
Fonte das fotos: Acervo da pesquisadora.
Levantamentos de campo realizados entre junho de 2008 e maio de 2009.

Ambientes contemporâneos para o ensino-aprendizagem: Avaliação Pós-Ocupação aplicada a três edifícios escolares públicos, situados na Região Metropolitana de São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo [FAUUSP]
Dissertação de Mestrado

Risco alto
Impossibilita o uso,
oferece alto nível de perigo à
integridade física do
usuário

Autora: Ana Judite Galbiatti Limongi França
Orientadora: Sheila Walbe Ornstein

Risco baixo
Necessita ser adequado
às normas técnicas e diretrizes de
boas práticas, mas não interfere
nas condições de uso/ não expõe o
usuário a perigo

Pavimento térreo
Esc. 1:250

/3

2

6
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17

15

GERAL
Comunicação visual

GERAL
Mobiliário

Normas/ Boas práticas

Instalações elétricas adaptadas e/ou sem manutenção
adequada.Comprometimento da funcionalidade devido à falta de
componentes; quantificação e distribuição insuficientes provocam
adaptações em desacordo com o projeto; obstrução das caixas para a
passagem de fiação com elementos estranhos (por exemplo: pedaços de
papel, embalagens); faltam instalações de lógica.

A área disponível por aluno dificulta a adequação da sala de aula para
outras atividades pedagógicas que não a aula expositiva (em média, 1,2
m²/aluno, considerando os alunos de 8ª série efetivamente cursando o
primeiro semestre de 2009).

Normas/ Boas práticas

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); Especificações da Edificação Escolar:
Ambientes/ Distribuição/ Mobiliário (FDE, 2006).
BP: Manter o mobiliário escolar em plena condição de uso.

Situação

Situação

Falta de elementos de sinalização previstos em projeto (devido a quebra/
remoção); elaboração de sinalização improvisada, em desacordo com o
projeto.

Falta/quebra de componentes; falta de mobiliário adequado (conjunto
aluno) para alunos de baixa estatura.

GERAL
Tomadas

Dimensionamento
das salas de aula

Situação

Situação
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NT: Resolução Resolução SS nº 493: 1994 (SÃO PAULO, 1994).
BP: Destinar área por aluno suficiente para alterações de leiaute
necessárias a atividades pedagógicas diferenciadas e à incorporação da
tecnologia da informação [TI] em sala de aula.

Recomendações
Recomendações

Normas/ Boas práticas

Elaborar nova sinalização, de acordo com o padrão elaborado em
projeto.Para futuros, considerar componentes resistentes à remoção e à
quebra. Considerando a sinalização das salas de aula, prever área para a
substituição de informações referentes aos períodos e turmas.

NT: NBR 5410:1997 (ABNT, 1997); Decreto Estadual nº 46.076 (SÃO PAULO,
2001) ; Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas
escolas (FDE,2009).
BP: Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.
Elaborar o projeto de instalações de forma a permitir fácil adequação, em
função de necessidades específicas.

Recomendações

Sala de aula

Implementar programas de manutenção e operação, de acordo com as
normas técnicas vigentes. Em futuros projetos,
elaborar o dimensionamento de instalações elétricas considerando a
flexibilidade de leiaute.

Recomendações

Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula

Apesar de a área disponível por aluno atender à legislação sanitária
estadual, não é possível adotar leiautes alternativos ou incorporar
equipamentos de TI ante as condições existentes. Deste modo, deve ser
considerada a possibilidade de disponibilizar áreas maiores aos alunos e ao
professor.

Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula

2
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Situação

GERAL
Pintura

Não permitem o controle da luz solar direta incidentes no início da manhã,
ventilação insuficiente nos dias quentes, não proporcionam estanqueidade
suficiente ao vento nos dias frios nem à água da chuva , não proporcionam
isolamento acústico suficiente, apresentam áreas com corrosão.

Normas/ Boas práticas

NT: NBR 9040:2004
BP: Manter os elementos de comunicação visual e sinalização em condições
de uso.

Realizar substituição eficiente em caso de desgaste ou vandalismo. Em
escolas que atendam alunos dos Ciclos I e II, providenciar mobiliário
adequado aos alunos de baixa estatura.

Esquadrias das
salas de aula

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Revisar os aspectos citados no projeto e na execução de novas
esquadrias de padrão semelhante.

Situação
Situação
Dificuldades para manter as paredes limpas ocasionaram a demarcação de
uma barra em tinta esmalte nas áreas de circulação, em desacordo com o
projeto.

Para as esquadrias existentes, avaliar a instalação de borrachas de vedação
em frestas, verificar a integridade da massa utilizada para a fixação dos
vidros. Em ambientes nos quais é desejável o controle da luminosidade,
verificar a viabilidade de uso de persianas. Revisar o projeto e verificar a
qualidade da execução de esquadrias em futuros edifícios.Se possível,
incorporar difusores para a iluminação natural.

NT: NBR 15575:2008; ISO 15686-1:2000
BP: Realizar manutenção preventiva e corretiva, a fim de manter a
integridade do sistema de pintura.

Recomendações
Especificar tintas que facilitem a remoção de sujeira. Preparar
adequadamente as superfícies. Apagar rapidamente vestígios de
vandalismo.

Sala de aula

5

Circulação

Antecâmara

Escada

Elevador

Infiltrações, pichações, trincas e buracos.

Ponto para bebedouro
31

GERAL
Bebedouros

Situação

Escada
Escada

Situação

Recorrente ineficiência do sistema de drenagem de pisos devido ao
escoamento insuficiente, causando acúmulo de água em corredores, áreas
externas e sanitários, caimento inadequado, dimensionamento e
localização de ralos insuficientes.

Situação
Falta de bebedouros nos locais previstos em projeto.

Normas/ Boas práticas

Normas/ Boas práticas

Normas/ Boas práticas

Elevador

Realizar manutenção corretiva nas alvenarias internas. Apagar rapidamente
vestígios de vandalismo e pichações.

NT: Resolução SS nº 493:1994 (SÃO PAULO, 1994).
BP: Manter pelo menos um bebedouro em funcionamento para cada cem
alunos, conforme o previsto em projeto.

NT: NBR5626:92 (ABNT, 1992); NBR 10844:89 (ABNT, 1989); NBR 8160:99
(ABNT, 1999).
BP: Respeitar especificações de projeto quanto ao caimento de pisos.
Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.

Uso alterado de:
Sala de Reforço II
Para:
Sala da Coordenação
Ciclo II

Recomendações

N

7

Uso alterado de:
Sala de Reforço I
Para:
Sala da Coordenação
Ciclo I

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Manter a integridade do sistema construtivo, por meio da realização de
manutenção preventiva e corretiva.

Recomendações
Para as esquadrias existentes, avaliar a instalação de borrachas de vedação
em frestas, verificar a integridade da massa utilizada para a fixação dos
vidros. Em ambientes nos quais é desejável o controle da luminosidade,
verificar a viabilidade de uso de persianas. Revisar o projeto e verificar a
qualidade da execução de esquadrias em futuros edifícios.Se possível,
incorporar difusores para a iluminação natural.

Sistema de
drenagem de pisos

22

GERAL
Alvenarias

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Revisar os aspectos citados no projeto e na execução de novas
esquadrias de padrão semelhante.

Dreno

Sala de aula

Dep. Mat. Pedagógico
+
Almoxarifado

Baixa resistência à corrosão, emperramento do mecanismo de abertura,
baixa eficiência no controle da água e do vento, impossibilidade de controle
dos níveis de iluminação.

Normas/ Boas práticas
Normas/ Boas práticas

Recomendações

Sala de aula

GERAL
Esquadrias da circulação

Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula

Recomendações
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Situação
Portas em madeira com enchimento sarrafeado, semi-ocas, pouco
resistentes ao uso constante, às intempéries e a atos de vandalismo,
compromentendo a utilização de ambientes com, por exemplo, sanitários e
salas de aula.

Falta de mangueiras de hidrantes e de sinalização prevista em norma, em
desacordo com o projeto. Avarias nas portas dos abrigos. Falta de
sinalização. Alarmes de incêndio danificados.

Normas/ Boas práticas

Elaborar manutenção preventiva e corretiva. Para futuros projetos, prever
barreiras físicas a fim de proteger a máquina e demais componentes do
elevador. Se possível, prever rampas ou outras alternativas para permitir o
acesso universal aos andares superiores em caso de manutenção
temporária do equipamento.

Situação

Salas de reforços
Acionamento de
luminárias nas
salas de aula

Normas/ Boas práticas
BP: Manter os usos dos ambientes em conformidade com o especificado
em projeto.

Recomendações

Situação
Falta de interruptores nas salas de aula. O acionamento é feito por meio de
um quadro geral para o andar. Não é possível acionar parcialmente as
luminárias de uma sala de aula.Os quadros nos quais é previsto o
acionamento ficam trancados à chave.

Destinar ambientes a aulas de reforço, conforme as especificações de
projeto. Para futuros projetos, rever as àreas destinadas aos professores, à
direção e à coordenação, de modo a fornecer espaço suficiente para o
desempenho adequado das atividades pedagógicas.

Realizar manutenção nos hidrantes e dos alarmes de incêndio da edificação
e providenciar para que sejam mantidos em condições permanentes de uso.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5410:1997 (ABNT, 1997); Decreto Estadual Nº 46.076 (SÃO PAULO,
2001); Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas
escolas (FDE, 2009); NBR 5413:1992 (ABNT, 1992).
BP: Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.
Elaborar o projeto de instalações de forma a permitir o fácil acesso e o
controle dos níveis de iluminamento, em função de atividades pedagógicas
específicas.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 8800:2003 (ABNT, 2003); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Prever em projeto detalhes que permitam minimizar a corrosão do aço
por contato com o solo devido à retenção de umidade. Manter a
integridade do sistema construtivo, por meio da realização de manutenção
preventiva e corretiva.

Recomendações

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar fechaduras, dobradiças e trincos adequados ao uso externo
ou pesado, quando for o caso. Especificar ferragens com características
antivandalismo.

Recomendações
Substituir portas e ferragens, por itens com características compatíveis ao
uso em escolas. Para futuras escolas, incorporar este aspecto na
especificação de materiais.

Situação

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Manter as calhas em condições adequadas de uso.

Normas/ Boas práticas
Recomendações
Realizar manutenção preventiva e corretiva nas calhas.

GERAL
Quadros
de energia
Situação
Quadros de energia com portas trancadas.

Situação
Ineficiência da proteção solar instalada na fachada oeste (direita),
principalmente nas primeiras horas da tarde, quando o ângulo de
incidência solar é maior; falta de proteção solar (necessária) na fachada
leste. A proteção solar destas janelas é improvisada, por meio da fixação de
tecidos e papéis nas janelas (esquerda).
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: O dimensionamento das proteções solares deve ser feito por um
especialista.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5410:97 (ABNT, 1997); Decreto Estadual nº 46.076:2001 (ABNT,
2001); Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas
escolas (FDE, 2009).
BP: Permitir acesso imediato às instalações para manutenção e
emergências.

Recomendações
Desbloquear as portas dos quadros. Para futuros projetos, considerar
localização das instalações de modo que estejam visíveis das áreas
administrativas e menos expostas a atos de vandalismo.

Recomendações
Instalar elementos de proteção solar na face leste e complementar as
chapas perfuradas instaladas na face oeste, de modo que bloqueiem os
raios solares eficientemente. Para futuros projetos, consultar um
especialista em iluminação natural a fim de elaborar dispositivos de
proteção solar eficientes.

Desenhos fornecidos pela FDE, adaptados pela pesquisadora.
Fonte das fotos: Acervo da pesquisadora.
Levantamentos de campo realizados entre junho de 2008 e maio de 2009.

Ambientes contemporâneos para o ensino-aprendizagem: Avaliação Pós-Ocupação aplicada a três edifícios escolares públicos, situados na Região Metropolitana de São Paulo
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Realimentação de projeto
Pertinente a revisão
deste aspecto em futuros
projetos de edifícios
semelhantes/ alimentação
de banco de informações
Alteração no edifício, em desacordo
com o projeto
Ambiente desativado/
sem uso

Normas/ Boas práticas

19

Infiltrações e vazamentos potencializando o processo de corrosão das
estruturas metálicas e a deterioração dos elementos de vedação.

Recomendações

Repor extintores e a respectiva sinalização nos locais previstos em projeto.

Situação

23

Situação

Aspecto positivo
Solução eficiente, que pode ser
considerada em projetos
de edifícios semelhantes

Luminárias sem condições de uso devido à falta de componentes e
lâmpadas queimadas.Reposição de lâmpadas em desacordo com as
especificações de projeto.

34

Ferragens inadequadas ao uso em escolas e pouco resistentes às
intempéries e a atos de vandalismo, compromentendo a utilização de
ambientes como, por exemplo, sanitários e salas de aula.

NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (SÃO PAULO, 2001); Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo, 2004);
Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas
(FDE, 2009).
BP: Manter extintores acessíveis e em condições de uso conforme o
projeto.

GERAL
Luminárias

3

GERAL
Elementos de
proteção solar (fachadas)

Situação
Falta de extintores e de sinalização prevista em norma, em desacordo com
o projeto.

20

Recomendações

GERAL
Calhas

35

Realizar manutenção corretiva da estrutura de aço, mantendo a pintura de
proteção íntegra. Para futuros projetos, prever detalhamento de modo a
afastar os pilares do contato direto com o solo e permitir a drenagem
eficiente de água das chuvas.

Permitir o controle dos níveis de iluminamento nas salas de aula. Prover
fácil acesso às instalações elétricas dos quadros, em caso de emergência.
Em futuros projetos, incluir controles acessíveis aos professores e
dimensionar os circuitos considerando o leiaute previsto.

Geral
Ferragens: maçanetas,
fechaduras e dobradiças

GERAL
Extintores

Normas/ Boas práticas

Situação
Alteração de uso (efetivamente utilizadas como salas de coordenação
pedagógica).

Recomendações

Recomendações

Corrosão próxima à área de contato entre os pilares e o piso.

14

Recomendações

NT: Decreto Estadual Nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001); Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (SÃO PAULO, 2004); Manual de
orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas (FDE, 2009).
BP: Manter hidrantes em condições de uso, conforme o projeto.

Substituir portas por itens com características compatíveis ao uso. Para
futuras escolas, rever os critérios para a especificação de portas.

GERAL
Pilares de aço

32

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000); Manual de uso e conservação de elevadores em
escolas (FDE ,2009b).
BP: Manter o elevador permanentemente em condições de uso.

Situação

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Especificar portas adequadas ao uso externo ou pesado, quando for o
caso.

GERAL
Hidrantes e alarmes
de incêndio

Conforto visual
Conforto acústico
Conforto higrotérmico
Acessibilidade
Funcionalidade
Salubridade
Estanqueidade
Durabilidade
Manutenabilidade
Desempenho ambiental
Segurança estrutural
Segurança no uso
Segurançacontra incêndio
Outros: conforto tátil e ergonomia

41

Normas/ Boas práticas

Geral
Portas

Item correspondente no quadro
de diagnósticos (ver capítulo 7)

1

Critério de desempenho

Equipamento sem condições de uso. A inoperância do elevador causa
problemas de acessibilidade a: todas as salas de aula, sala de informática,
sala de uso múltiplo e quadra coberta. Deste modo, não há acessibilidade
às áreas de ensino-aprendizagem da escola.
1

LEGENDA

Instalar bebedouros de acordo com o projeto.

Recomendações
Verificar critérios de dimensionamento e execução do sistema. Implantar
medidas de operação e manutenção compatíveis com o especificado
quanto a materiais e sistemas. A manutenção preventiva pode reduzir
custos a longo prazo.

Situação

Escola B
Mapa de descobertas

Autora: Ana Judite Galbiatti Limongi França
Orientadora: Sheila Walbe Ornstein

NT: NBR 5413:92
BP: Manter o sistema de iluminação artificial em boas condições, de forma
a garantir a iluminância real compatível com o previsto em projeto. Manter
ambientes bem iluminados, inclusive como forma de inibir o acesso de
intrusos.

Recomendações
Manter as luminárias e lâmpadas em condições de uso. Realizar a
manutenção de acordo com as especificações de projeto. Entregar ao
gestor do edifício um manual de operação e manutenção que contenha os
procedimentos adequados e os projetos atualizados.

Pavimento Superior - Total de ocorrências identificadas,
por critério de desempenho

NT BP -

Norma técnica
Boas práticas

Nível de risco
Risco alto
Impossibilita o uso,
oferece alto nível de perigo à
integridade física do
usuário
Risco médio
Dificulta o uso e expõe o usuário
a uma condição de perigo
Risco baixo
Necessita ser adequado
às normas técnicas e diretrizes de
boas práticas, mas não interfere
nas condições de uso/ não expõe o
usuário a perigo

Pavimento superior
Esc. 1:250

/3

3

4

GERAL
Sistema de
drenagem de pisos
Situação
Caimento inadequado do piso, escoamento insuficiente em ralos e grelhas,
causando o acúmulo de água e infiltrações em corredores, áreas externas e
na quadra.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR5626:92 (ABNT, 1992); NBR 10844:89 (ABNT, 1989); NBR 8160:99
(ABNT, 1999).
BP: Respeitar especificações de projeto quanto ao caimento de pisos.
Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.

Recomendações
Verificar critérios de dimensionamento e execução do sistema. Implantar
medidas de operação e manutenção compatíveis com o especificado
quanto a materiais e sistemas. A manutenção preventiva pode reduzir
custos a longo prazo.

Pátio descoberto

6

GERAL
Pisos cerâmicos

18

Situação

Sistema estrutural
pré-fabricado

Descolamento e quebra de piso cerâmico; pisos de áreas sujeitas à
incidência de chuva (corredores) sem características antiderrapantes.

Escola C
Mapa de descobertas

Situação
Estrutura em concreto pré-fabricado reduz custos e tempo de obra.
Galpão

Normas/ Boas práticas

LEGENDA

Recomendações

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar pisos com resistência a alto tráfego. Executar os serviços de
assentamento considerando as juntas e argamassas de acordo com a
orientação dos fabricantes. Manter pisos de circulação em boas condições
de conservação.

O sistema poderia ser aprimorado por meio da incorporação de novas
opções de componentes, de modo a permitir soluções eficientes para
terrenos com diferentes condições de declividade.

1

Recomendações

Item correspondente no quadro
de diagnósticos (ver capítulo 7)

Critério de desempenho

Adotar procedimentos para a rápida substituição de peças quebradas. Para
futuros projetos, avaliar as especificações de pisos em áreas de grande
circulação. Em áreas sujeitas à incidência de chuva (corredores), especificar
pisos com características antiderrapantes, conforme o descrito na ficha
técnica denominada “Circulações Horizontais e Verticais” do Catálogo de
Ambientes (FDE, 2010). Considerar as orientações do fabricante quanto aos
procedimentos de limpeza.

Pátio descoberto

Conforto visual
Conforto acústico
Conforto higrotérmico
Acessibilidade
Funcionalidade
Salubridade
Estanqueidade
Durabilidade
Manutenabilidade
Desempenho ambiental
Segurança estrutural
Segurança no uso
Segurançacontra incêndio
Outros: conforto tátil e ergonomia

Estacionamento

9

GERAL
Iluminação Artificial

8

Situação
Reposição de lâmpadas de 40 W, em desacordo com as especificações de
projeto (32W).

(A)

GERAL
Elementos de
proteção solar (fachadas)
Situação

Aspecto positivo
Solução eficiente, que pode ser
considerada em projetos
de edifícios semelhantes

Falta de proteção solar (necessária) na fachada sudoeste (A).Proteção solar
instalada na fachada nordeste pouco eficiente nos primeiros horários da
manhã, quando o ângulo de incidência solar é menor (B).

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5413:92 (ABNT, 1992).
BP: Manter o sistema de iluminação artificial em boas condições, de forma
a garantir a iluminância real compatível com o previsto em projeto.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Elaborar o dimensionamento das proteções solares, em função das
condições de insolação do projeto.

Recomendações

Realimentação de projeto
Pertinente a revisão
deste aspecto em futuros
projetos de edifícios
semelhantes/ alimentação
de banco de informações

Substituir lâmpadas em conformidade com as especificações de projeto.

(B)
Acesso
público

Recomendações
Instalar elementos de proteção solar na face leste e complementar as
chapas perfuradas instaladas na face oeste, de modo que bloqueiem os
raios solares eficientemente. Para futuros projetos, consultar um
especialista em iluminação natural a fim de elaborar dispositivos de
proteção solar eficientes.

Alteração no edifício, em desacordo
com o projeto
Ambiente desativado/
sem uso

Acesso dos
funcionários

N

NT BP -

17

Norma técnica
Boas práticas

10

Nível de Risco

GERAL
Pintura
Situação

Risco alto
Impossibilita o uso,
oferece alto nível de perigo à
integridade física do
usuário

Muros

Descascamento da pintura das paredes, trincas.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT,2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Realizar manutenção preventiva e corretiva, a fim de manter a
integridade do sistema de pintura.

Recomendações
Realizar a pintura das superfícies sujeitas à lavagem e à chuva com
materiais resistentes à ação da água.

Situação
A falta de acabamento nos muros externos pode reduzir sua durabilidade.

Áreas Externas - Total de ocorrências identificadas,
por critério de desempenho

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Manter alvenarias expostas às intempéries devidamente protegidas,
por meio da aplicação de pintura e, em áreas sujeitas a contato com o solo,
impermeabilização.

Recomendações
Massear e pintar os muros externos. Manter a pintura em boas condições,
por meio da realização de manutenção preventiva e corretiva.

Desenhos fornecidos pela FDE, adaptados pela pesquisadora.
Fonte das fotos: Acervo da pesquisadora.
Levantamentos de campo realizados entre junho de 2008 e maio de 2009.

Ambientes contemporâneos para o ensino-aprendizagem: Avaliação Pós-Ocupação aplicada a três edifícios escolares públicos, situados na Região Metropolitana de São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo [FAUUSP]
Dissertação de Mestrado

Autora: Ana Judite Galbiatti Limongi França
Orientadora: Sheila Walbe Ornstein

Risco médio
Dificulta o uso e expõe o usuário
a uma condição de perigo
Risco baixo
Necessita ser adequado
às normas técnicas e diretrizes de
boas práticas, mas não interfere
nas condições de uso/ não expõe o
usuário a perigo

Áreas externas
Esc. 1:250

/4

1

1
6

Geral
Portas

GERAL
Pisos cerâmicos

Situação

Situação

Portas em madeira com enchimento sarrafeado, semi-ocas, pouco
resistentes ao uso constante e às intempéries.

Descolamento e quebra de piso cerâmico; pisos de áreas sujeitas à
incidência de chuva (corredores) sem características antiderrapantes.

Normas/ Boas práticas

Normas/ Boas práticas

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Especificar portas maciças, resistentes ao uso externo ou pesado.

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar pisos com resistência a alto tráfego. Executar os serviços de
assentamento considerando as juntas e argamassas de acordo com a
orientação dos fabricantes. Manter pisos de circulação em boas condições
de conservação.

Recomendações

Recomendações

Substituir portas por itens com características compatíveis ao uso. Para
futuras escolas, rever os critérios para a especificação de portas.

Adotar procedimentos para a rápida substituição de peças quebradas. Para
futuros projetos, avaliar as especificações de pisos em áreas de grande
circulação. Em áreas sujeitas à incidência de chuva (corredores), especificar
pisos com características antiderrapantes, conforme o descrito na ficha
técnica denominada “Circulações Horizontais e Verticais” do Catálogo de
Ambientes (FDE, 2010). Considerar as orientações de projeto e do
fabricante quanto aos procedimentos de limpeza e somente lavar pisos em
ambientes que possuam sistema de impermeabilização.

3

Geral
Ferragens: maçanetas,
fechaduras e dobradiças
Situação
Depósito material esportivo

Ferragens inadequadas ao uso em escolas e pouco resistentes às
intempéries e a atos de vandalismo, compromentendo a utilização de
ambientes com, por exemplo, sanitários e salas de aula.

Cantina

9

GERAL
Iluminação Artificial

Normas/ Boas práticas

Refeitório

NT: NBR 9050:2004( ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar fechaduras, dobradiças e trincos adequados ao uso externo
ou pesado, quando for o caso. Especificar ferragens com características
anti-vandalismo.

Situação
Reposição de lâmpadas de 40 W, em desacordo com as especificações de
projeto (32W).

Recomendações
Escada

Normas/ Boas práticas

Substituir portas e ferragens, por itens com características compatíveis ao
uso em escolas. Para futuras escolas, incorporar este aspecto na
especificação de materiais.

Cozinha

Escada

NT: NBR 5413:92 (ABNT, 1992).
BP: Manter o sistema de iluminação artificial em boas condições, de forma
a garantir a iluminância real compatível com o previsto em projeto, a fim de
evitar o desperdício de energia.

Escola C
Mapa de descobertas
LEGENDA
1

Critério de desempenho
Conforto visual
Conforto acústico
Conforto higrotérmico
Acessibilidade
Funcionalidade
Salubridade
Estanqueidade
Durabilidade
Manutenabilidade
Desempenho ambiental
Segurança estrutural
Segurança no uso
Segurançacontra incêndio
Outros: conforto tátil e ergonomia

Grêmio

Quadra coberta
Despensa

Recomendações
Substituir lâmpadas em conformidade com as especificações de projeto.
Sanitário masculino

Elevador

14

GERAL
Extintores

Antecâmara
Sanitário feminino

Situação
Falta de extintores nos locais previstos em projeto. Falta da sinalização de
piso prevista em norma.

Circulação

Item correspondente no quadro
de diagnósticos (ver capítulo 7)

Normas/ Boas práticas

12

NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001); Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo, 2004); Manual de
orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas (FDE, 2009).
BP: Manter extintores acessíveis e em condições de uso conforme o
projeto.

Depósito
limpeza

GERAL
Hidrantes

Secretaria
W.c. func.

Situação

Diretoria

Falta de mangueiras de hidrantes e de sinalização de parede e pisos
prevista em norma, em desacordo com o projeto. Avarias nas portas dos
abrigos.

Coordenação

Professores

Aspecto positivo
Solução eficiente, que pode ser
considerada em projetos
de edifícios semelhantes

Recomendações

Almox.

Repor extintores e providenciar a respectiva sinalização nos locais previstos
em projeto.

Realimentação de projeto
Pertinente a revisão
deste aspecto em futuros
projetos de edifícios
semelhantes/ alimentação
de banco de informações

Normas/ Boas práticas
NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001); Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo, 2004); Manual de
orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas (FDE, 2009).
BP: Manter hidrantes em condições de uso, conforme o projeto.

11

GERAL
Torneiras
externas

Recomendações
Realizar manutenção nos hidrantes da edificação e providenciar para que
sejam mantidos em condições permanentes de uso.

Alteração no edifício, em desacordo
com o projeto

Situação

Ambiente desativado/
sem uso

Poucas torneiras disponíveis para a limpeza. Falta de componentes nas
torneiras externas existentes.

N
Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5626:92 (ABNT, 1992).
BP: Prever torneiras suficientes para a limpeza e a irrigação. Manter os
pontos de água previstos em projeto em condições de uso.

2
10

GERAL
Pintura
Situação
Descascamento da pintura nas paredes, trincas.

Geral
Esquadrias

Recomendações
15

Situação

Geral
Piso tátil

Baixa resistência à corrosão dos perfis metálicos, emperramento do
mecanismo de abertura, baixa eficiência no controle da água e do vento,
impossibilidade de controle dos níveis de iluminação.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Realizar manutenção preventiva e corretiva, a fim de manter a
integridade do sistema de pintura.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Revisar os aspectos citados no projeto e na execução de novas
esquadrias de padrão semelhante.

Recomendações
Realizar a pintura das superfícies sujeitas à lavagem e à chuva com
materiais resistentes à ação da água.

Prever a distribuição estratégica dos pontos de água para a limpeza e a
irrigação de jardins. Projetar as torneiras para de modo a dificultar seu
roubo ou vandalismo.

Recomendações
Para as esquadrias existentes, avaliar a instalação de borrachas de vedação
em frestas, verificar a integridade da massa utilizada para a fixação dos
vidros. Em ambientes nos quais é desejável o controle da luminosidade,
verificar a viabilidade de uso de persianas Revisar o projeto e a execução de
esquadrias em futuros edifícios.Se possível, incorporar difusores para a
iluminação natural.

Situação

Pavimento Térreo - Total de ocorrências identificadas,
por critério de desempenho

Falta de piso tátil para a sinalização de rotas e de obstáculos (tais como
bebedouros em alvenaria).

NT BP -

Norma técnica
Boas práticas

Nível de risco
Risco alto
Impossibilita o uso,
oferece alto nível de perigo à
integridade física do
usuário
Risco médio
Dificulta o uso e expõe o usuário
a uma condição de perigo

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004).
BP: Ao elaborar o projeto, sinalizar obstáculos que possam constituir em
risco ao deficiente visual e manter os sistemas este sistema de sinalização
em boas condições de uso.

Recomendações
Adequar o sistema de sinalização tátil para pessoas com deficiência para o
atendimento à norma técnica.

Desenhos fornecidos pela FDE, adaptados pela pesquisadora.
Fonte das fotos: Acervo da pesquisadora.
Levantamentos de campo realizados entre junho de 2008 e maio de 2009.

Ambientes contemporâneos para o ensino-aprendizagem: Avaliação Pós-Ocupação aplicada a três edifícios escolares públicos, situados na Região Metropolitana de São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo [FAUUSP]
Dissertação de Mestrado

Autora: Ana Judite Galbiatti Limongi França
Orientadora: Sheila Walbe Ornstein

Risco baixo
Necessita ser adequado
às normas técnicas e diretrizes de
boas práticas, mas não interfere
nas condições de uso/ não expõe o
usuário a perigo

Pavimento térreo
Esc. 1:250

/4

2

10
1

GERAL
Pintura

Geral
Portas

Situação
Descascamento das superfícies pintadas e trincas.

6

Situação

7

GERAL
Pisos cerâmicos

Portas em madeira com enchimento sarrafeado, semiocas, pouco
resistentes ao uso constante e às intempéries.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Realizar manutenção preventiva e corretiva, a fim de manter a
integridade do sistema de pintura.

Acionamento de
luminárias nas
salas de aula

Situação
Descolamento e quebra de piso cerâmico; pisos de áreas sujeitas à
incidência de chuva (corredores) sem características antiderrapantes.

Recomendações

Situação

Normas/ Boas práticas

GERAL
Elementos de
proteção solar (fachadas)

Realizar a pintura das superfícies sujeitas à lavagem e à chuva com
materiais resistentes à ação da água.

Falta de interruptores nas salas de aula. O acionamento é feito por meio de
um quadro geral para o andar. Não é possível acionar parcialmente as
luminárias de uma sala de aula.Os quadros nos quais é previsto o
acionamento ficam bloqueados por travas e cadeados.

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar pisos com resistência adequada ao uso previsto. Executar os
serviços de assentamento considerando as juntas e argamassas de acordo
com a orientação dos fabricantes. Manter pisos de circulação em boas
condições de conservação.

Normas/ Boas práticas

Substituir portas por itens com características compatíveis ao uso. Para
futuras escolas, rever os critérios para a especificação de portas.

Proteção solar instalada na fachada nordeste pouco eficiente nos primeiros
horários da manhã (foto superior), quando o ângulo de incidência solar é
menor; falta de proteção solar (necessária) na fachada sudoeste (foto
inferior).

Normas/ Boas práticas

Recomendações

Recomendações

Situação

NT: NBR 5410:1997 (ABNT, 1997); Decreto Estadual nº 46.076 (SÃO PAULO,
2001); Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas
escolas (FDE, 2009); NBR 5413:1992 (ABNT, 1992).
BP: Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.
Elaborar o projeto de instalações de forma a permitir o fácil acesso e o
controle dos níveis de iluminamento, em função de atividades pedagógicas
específicas.

Adotar procedimentos para a rápida substituição de peças quebradas. Para
futuros projetos, avaliar as especificações de pisos em áreas de grande
circulação. Em áreas sujeitas à incidência de chuva (corredores), especificar
pisos com características antiderrapantes, conforme o descrito na ficha
técnica denominada “Circulações Horizontais e Verticais” do Catálogo de
Ambientes (FDE, 2010). Considerar as orientações de projeto e do
fabricante quanto aos procedimentos de limpeza e somente lavar pisos em
ambientes que possuam sistema de impermeabilização.

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Especificar portas adequadas ao uso externo ou pesado, quando for o
caso.

8

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: O dimensionamento das proteções solares deve ser feito por um
especialista.

Recomendações
Permitir o controle dos níveis de iluminamento nas salas de aula. Prover
fácil acesso às instalações elétricas dos quadros, em caso de emergência.
Em futuros projetos, incluir controles acessíveis aos professores e
dimensionar os circuitos considerando o leiaute previsto.

3

Geral
Ferragens: maçanetas,
fechaduras e dobradiças

Recomendações
Instalar elementos de proteção solar na face leste e complementar as
chapas perfuradas instaladas na face oeste, de modo que bloqueiem os
raios solares eficientemente. Para futuros projetos, consultar um
especialista em iluminação natural a fim de elaborar dispositivos de
proteção solar eficientes.

Situação
Ferragens inadequadas ao uso em escolas e pouco resistentes às
intempéries e a atos de vandalismo, compromentendo a utilização de
ambientes como, por exemplo, sanitários e salas de aula.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar fechaduras, dobradiças e trincos adequados ao uso externo
ou pesado, quando for o caso. Especificar ferragens com características
antivandalismo.

Mezanino da quadra

Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula

Recomendações
Substituir portas e ferragens, por itens com características compatíveis ao
uso em escolas. Para futuras escolas, incorporar este aspecto na
especificação de materiais.

LEGENDA
1

Conforto visual
Conforto acústico
Conforto higrotérmico
Acessibilidade
Funcionalidade
Salubridade
Estanqueidade
Durabilidade
Manutenabilidade
Desempenho ambiental
Segurança estrutural
Segurança no uso
Segurançacontra incêndio
Outros: conforto tátil e ergonomia

Situação

Reforço

Não permite o controle da luz solar direta incidentes no início da manhã,
ventilação insuficiente nos dias quentes, não proporciona estanqueidade
ao vento suficiente nos dias frios, dificuldade de limpeza de vidros altos.

Depósito

Reforço

13

5

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Revisar os aspectos citados no projeto e na execução de novas
esquadrias de padrão semelhante.

Situação
Pouca eficiência na proteção de usuários em dias de chuva forte.

Item correspondente no quadro
de diagnósticos (ver capítulo 7)

Critério de desempenho

Caixilhos das
salas de aula

Circulação

Corredores de acesso
às salas de aula

Escola C
Mapa de descobertas

Escada

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Dimensionar proteções eficientes para a água das chuvas nas áreas de
circulação.

Para os caixilhos existentes, avaliar a instalação de borrachas de vedação
em frestas, verificar a integridade da massa utilizada para a fixação dos
vidros. Em ambientes nos quais é desejável o controle da luminosidade,
verificar a viabilidade de uso de persianas. Revisar o projeto e verificar a
qualidade da execução de esquadrias em futuros edifícios.Se possível,
incorporar difusores para a iluminação natural.

Elevador

Escada

Recomendações
Em futuros projetos, dimensionar proteções eficientes para a água das
chuvas nas áreas de circulação.

Circulação

Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula

Aspecto positivo
Solução eficiente, que pode ser
considerada em projetos
de edifícios semelhantes

Recomendações

Biblioteca

Sala de aula

Realimentação de projeto
Pertinente a revisão
deste aspecto em futuros
projetos de edifícios
semelhantes/ alimentação
de banco de informações

Sala de aula

Alteração no edifício, em desacordo
com o projeto
Ambiente desativado/
sem uso

2

Esquadrias
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GERAL
Hidrantes

GERAL
Iluminação Artificial

GERAL
Extintores

Normas/ Boas práticas
NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001); Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo, 2004); Manual de
orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas (ABNT, 2009).
BP: Manter hidrantes em condições de uso, conforme o projeto.

Recomendações
Realizar manutenção nos hidrantes da edificação e providenciar para que
sejam mantidos em condições permanentes de uso.

Situação
Falta de extintores previstos em projeto. Falta da sinalização de piso
prevista em norma.

Situação
Reposição de lâmpadas de 40 W, em desacordo com as especificações de
projeto (32W).

Normas/ Boas práticas
NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (São Paulo, 2001); Instruções Técnicas
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (São Paulo, 2004); Manual de
orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas (FDE, 2009).
BP: Manter extintores acessíveis e em condições de uso conforme o
projeto.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5413:92 (ABNT, 1992).
BP: Manter o sistema de iluminação artificial em boas condições, de forma
a garantir a iluminância real compatível com o previsto em projeto, a fim de
evitar o desperdício de energia.

Recomendações
Repor extintores e providenciar a respectiva sinalização nos locais previstos
em projeto.

Recomendações
Substituir lâmpadas em conformidade com as especificações de projeto.

Norma técnica
Boas práticas

Situação
Baixa resistência à corrosão, emperramento do mecanismo de abertura,
baixa eficiência no controle da água e do vento, impossibilidade de controle
dos níveis de iluminação.

Nível de risco
Risco alto
Impossibilita o uso,
oferece alto nível de perigo à
integridade física do
usuário

Normas/ Boas práticas

Situação
Falta de mangueiras de hidrantes e de sinalização prevista em norma, em
desacordo com o projeto. Avarias nas portas dos abrigos.

N

9

14

NT BP -

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Revisar os aspectos citados no projeto e na execução de novas
esquadrias de padrão semelhante.

Recomendações
Para as esquadrias existentes, avaliar a instalação de borrachas de vedação
em frestas, verificar a integridade da massa utilizada para a fixação dos
vidros. Em ambientes nos quais é desejável o controle da luminosidade,
verificar a viabilidade de uso de persianas Revisar o projeto e a execução de
esquadrias em futuros edifícios.Se possível, incorporar difusores para a
iluminação natural.

Desenhos fornecidos pela FDE, adaptados pela pesquisadora.
Fonte das fotos: Acervo da pesquisadora.
Levantamentos de campo realizados entre junho de 2008 e maio de 2009.

Primeiro Pavimento - Total de ocorrências identificadas,
por critério de desempenho

Risco médio
Dificulta o uso e expõe o usuário
a uma condição de perigo
Risco baixo
Necessita ser adequado
às normas técnicas e diretrizes de
boas práticas, mas não interfere
nas condições de uso/ não expõe o
usuário a perigo

Ambientes contemporâneos para o ensino-aprendizagem: Avaliação Pós-Ocupação aplicada a três edifícios escolares públicos, situados na Região Metropolitana de São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo [FAUUSP]
Dissertação de Mestrado

Autora: Ana Judite Galbiatti Limongi França
Orientadora: Sheila Walbe Ornstein
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Geral
Ferragens: maçanetas,
fechaduras e dobradiças

1

Geral
Portas

Situação
6

Ferragens inadequadas ao uso em escolas e pouco resistentes às
intempéries e a atos de vandalismo, compromentendo a utilização de
ambientes como, por exemplo, sanitários e salas de aula.

7

GERAL
Pisos cerâmicos

Acionamento de
luminárias nas
salas de aula

Situação
Descolamento e quebra de piso cerâmico; pisos de áreas sujeitas à
incidência de chuva (corredores) sem características antiderrapantes.

Normas/ Boas práticas

Falta de interruptores nas salas de aula. O acionamento é feito por meio de
um quadro geral para o andar. Não é possível acionar parcialmente as
luminárias de uma sala de aula.Os quadros nos quais é previsto o
acionamento ficam bloqueados por travas e cadeados.

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar pisos com resistência adequada ao uso previsto. Executar os
serviços de assentamento considerando as juntas e argamassas de acordo
com a orientação dos fabricantes. Manter pisos de circulação em boas
condições de conservação.

Ambiente previsto para sala de informática em projeto, sem uso, devido à
falta de equipamentos.

Recomendações

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO
15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Especificar portas adequadas ao uso externo ou pesado, quando for o
caso.

Normas/ Boas práticas

Recomendações

BP: Providenciar os equipamentos necessários ao funcionamento dos
ambientes previstos no programa de necessidades. Prever instalações de
lógica que tenham fácil acesso, possibilitando alterações de leiaute e a
manutenção.

NT: NBR 5410:1997 (ABNT, 1997); Decreto Estadual nº 46.076 (SÃO PAULO,
2001); Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas
escolas (FDE, 2009); NBR 5413:1992 (ABNT, 1992).
BP: Realizar manutenção periódica e preventiva nas instalações.
Elaborar o projeto de instalações de forma a permitir o fácil acesso e o
controle dos níveis de iluminamento, em função de atividades pedagógicas
específicas.

Adotar procedimentos para a rápida substituição de peças quebradas. Para
futuros projetos, avaliar as especificações de pisos em áreas de grande
circulação. Em áreas sujeitas à incidência de chuva (corredores), especificar
pisos com características antiderrapantes, conforme o descrito na ficha
técnica denominada “Circulações Horizontais e Verticais” do Catálogo de
Ambientes (FDE, 2010). Considerar as orientações de projeto e do
fabricante quanto aos procedimentos de limpeza e somente lavar pisos em
ambientes que possuam sistema de impermeabilização.

Normas/ Boas práticas
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Substituir portas e ferragens, por itens com características compatíveis ao
uso em escolas. Para futuras escolas, incorporar este aspecto na
especificação de materiais.

Normas/ Boas práticas

Portas em madeira com enchimento sarrafeado, semiocas, pouco
resistentes ao uso constante e às intempéries.

Situação

NT: NBR 9050:2004 (ABNT, 2004); NBR 15575:2008 (ABNT, 2008).
BP: Especificar fechaduras, dobradiças e trincos adequados ao uso externo
ou pesado, quando for o caso. Especificar ferragens com características
antivandalismo.

Situação

Situação

Sala de informática

Recomendações
Substituir portas por itens com características compatíveis ao uso. Para
futuras escolas, rever os critérios para a especificação de portas.

Recomendações
Instalar os equipamentos necessários ao funcionamento da sala de
informática.

Recomendações
Permitir o controle dos níveis de iluminamento nas salas de aula. Prover
fácil acesso às instalações elétricas dos quadros, em caso de emergência.
Em futuros projetos, incluir controles acessíveis aos professores e
dimensionar os circuitos considerando o leiaute previsto.

Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula

Escola C
Mapa de descobertas

Circulação

LEGENDA
Corredores de acesso
às salas de aula
Situação

Sala de informática

1
5

Caixilhos das
salas de aula

13

Pouca eficiência na proteção de usuários em dias de chuva forte.
Escada

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Dimensionar proteções eficientes para a água das chuvas nas áreas de
circulação.

Sala de múltiplo uso

Elevador

Escada

Recomendações

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008; ISO 15686-1:2000
BP: Revisar os aspectos citados no projeto e na execução de novas
esquadrias de padrão semelhante.

Em futuros projetos, dimensionar proteções eficientes para a água das
chuvas nas áreas de circulação.
Circulação

Recomendações
Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula

Critério de desempenho
Conforto visual
Conforto acústico
Conforto higrotérmico
Acessibilidade
Funcionalidade
Salubridade
Estanqueidade
Durabilidade
Manutenabilidade
Desempenho ambiental
Segurança estrutural
Segurança no uso
Segurançacontra incêndio
Outros: conforto tátil e ergonomia

Situação
Não permite o controle da luz solar direta incidentes no início da manhã,
ventilação insuficiente nos dias quentes, não proporciona estanqueidade
ao vento suficiente nos dias frios, dificuldade de limpeza de vidros altos.

Sala de aula

Sala de aula

10

GERAL
Pintura

Para os caixilhos existentes, avaliar a instalação de borrachas de vedação
em frestas, verificar a integridade da massa utilizada para a fixação dos
vidros. Em ambientes nos quais é desejável o controle da luminosidade,
verificar a viabilidade de uso de persianas Revisar o projeto e verificar a
qualidade da execução de esquadrias em futuros edifícios.Se possível,
incorporar difusores para a iluminação natural.

8

GERAL
Elementos de
proteção solar (fachadas)
Situação
Proteção solar instalada na fachada nordeste pouco eficiente nos primeiros
horários da manhã (foto superior), quando o ângulo de incidência solar é
menor; falta de proteção solar (necessária) na fachada sudoeste (foto
inferior).

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: O dimensionamento das proteções solares deve ser feito por um
especialista.

Aspecto positivo
Solução eficiente, que pode ser
considerada em projetos
de edifícios semelhantes

Recomendações

Situação
Descascamento das superfícies pintadas e trincas.

2

Normas/ Boas práticas
NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ISO, 2000).
BP: Realizar manutenção preventiva e corretiva, a fim de manter a
integridade do sistema de pintura.

N

Esquadrias

Instalar elementos de proteção solar na face leste e complementar as
chapas perfuradas instaladas na face oeste, de modo que bloqueiem os
raios solares eficientemente. Para futuros projetos, consultar um
especialista em iluminação natural a fim de elaborar dispositivos de
proteção solar eficientes.

Realimentação de projeto
Pertinente a revisão
deste aspecto em futuros
projetos de edifícios
semelhantes/ alimentação
de banco de informações

Situação
Baixa resistência à corrosão, emperramento do mecanismo de abertura,
baixa eficiência no controle da água e do vento, impossibilidade de controle
dos níveis de iluminação.

Recomendações
Realizar a pintura das superfícies sujeitas à lavagem e à chuva com
materiais resistentes à ação da água.

Alteração no edifício, em desacordo
com o projeto

Normas/ Boas práticas

Ambiente desativado/
sem uso

NT: NBR 15575:2008 (ABNT, 2008); ISO 15686-1:2000 (ABNT, 2000).
BP: Revisar os aspectos citados no projeto e na execução de novas
esquadrias de padrão semelhante.
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GERAL
Extintores

Situação
Reposição de lâmpadas de 40 W, em desacordo com as especificações de
projeto (32W).

Situação
Falta de extintores previstos em projeto. Falta da sinalização de piso
prevista em norma.

Normas/ Boas práticas
NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (SÃO PAULO, 2001); Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (SÃO PAULO, 2004);
Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas
(FDE, 2009).
BP: Manter extintores acessíveis e em condições de uso conforme o
projeto.

NT BP -

GERAL
Hidrantes
Situação
Falta de mangueiras de hidrantes e de sinalização prevista em norma, em
desacordo com o projeto. Avarias nas portas dos abrigos.

Para as esquadrias existentes, avaliar a instalação de borrachas de vedação
em frestas, verificar a integridade da massa utilizada para a fixação dos
vidros. Em ambientes nos quais é desejável o controle da luminosidade,
verificar a viabilidade de uso de persianas. Revisar o projeto e a execução
de esquadrias em futuros edifícios.Se possível, incorporar difusores para a
iluminação natural.

Nível de risco
Risco alto
Impossibilita o uso,
oferece alto nível de perigo à
integridade física do
usuário

Normas/ Boas práticas
Normas/ Boas práticas
NT: NBR 5413:92 (ABNT, 1992).
BP: Manter o sistema de iluminação artificial em boas condições, de forma
a garantir a iluminância real compatível com o previsto em projeto, a fim de
evitar o desperdício de energia.

Recomendações
Substituir lâmpadas em conformidade com as especificações de projeto.

Recomendações

Repor extintores e providenciar a respectiva sinalização nos locais previstos
em projeto.

NT: Decreto Estadual nº 46.076:2001 (SÃO PAULO, 2001); Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar (SÃO PAULO, 2004);
Manual de orientação à prevenção e ao combate a incêndio nas escolas
(FDE, 2009).
BP: Manter hidrantes em condições de uso, conforme o projeto.

Segundo Pavimento - Total de ocorrências identificadas,
por critério de desempenho

Recomendações
Realizar manutenção nos hidrantes da edificação e providenciar para que
sejam mantidos em condições permanentes de uso.

Desenhos fornecidos pela FDE, adaptados pela pesquisadora.
Fonte das fotos: Acervo da pesquisadora.
Levantamentos de campo realizados entre junho de 2008 e maio de 2009.

Ambientes contemporâneos para o ensino-aprendizagem: Avaliação Pós-Ocupação aplicada a três edifícios escolares públicos, situados na Região Metropolitana de São Paulo

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo [FAUUSP]
Dissertação de Mestrado

Norma técnica
Boas práticas

Recomendações

12
9

GERAL
Iluminação Artificial

Item correspondente no quadro
de diagnósticos (ver capítulo 7)

Autora: Ana Judite Galbiatti Limongi França
Orientadora: Sheila Walbe Ornstein

Risco médio
Dificulta o uso e expõe o usuário
a uma condição de perigo
Risco baixo
Necessita ser adequado
às normas técnicas e diretrizes de
boas práticas, mas não interfere
nas condições de uso/ não expõe o
usuário a perigo

Segundo pavimento
Esc. 1:250
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