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RESUMO 

 
Uma política de manutenção em edifícios de habitação quer-se clara nos objectivos e 

métodos a aplicar durante a fase de exploração e utilização. Este desiderato só é possível 
quando existem metodologias próprias que permitam identificar os principais parâmetros 
relativos a cada tipo de estratégia, uniformizando conceitos e procedimentos. Neste sentido, 
torna-se importante a sistematização das diferentes estratégias de manutenção, de carácter 
pró-activo, nomeadamente as preventivas, as predictivas e as de melhoramento, tendo em 
conta a especificidade própria da manutenção dos revestimentos de fachadas. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
Uma adequada gestão de manutenção passa pela definição de estratégias logo na fase 

de projecto, tendo em conta o comportamento esperado dos elementos para as condições de 
serviço, os modelos e agentes de degradação característicos, os níveis de qualidade 
estabelecidos, os tipos de anomalias relevantes e os custos envolvidos. 

Em linhas gerais, são caracterizadas neste trabalho diferentes estratégias de 
manutenção, com o apoio de fluxogramas, através da identificação de vários parâmetros e das 
vantagens e desvantagens associadas. A aplicação de estratégias de manutenção, no âmbito de 
uma gestão integrada, deve contemplar os aspectos relacionados com a decisão, a prioridade e 
periodicidade das intervenções e as características das operações de manutenção (limpeza, 
inspecção e reparação / substituição local). 

Qualquer que seja a decisão, é sempre determinante, no juízo final, o contexto 
económico e social que preside a cada análise, por vezes à revelia de parâmetros técnicos.  

Em situações de urgência, a decisão pode ser tomada em função da prioridade da 
intervenção. Este último conceito permite diferenciar as intervenções e actuar, de forma rápi-
da, nos casos mais críticos (prioridade máxima), quando estão em risco a saúde e a segurança 
das pessoas. Os restantes graus de prioridade têm uma relação directa com os estados de 
deterioração dos elementos e correspondem aos estados de muito a pouco degradado. 

O estabelecimento de uma periodicidade permite a racionalização de uma qualquer 
estratégia, relacionando o tipo de intervenção, o nível exigido de qualidade e o grau e tipo de 
deterioração patentes. A periodicidade legal estabelecida pelo RGEU ou D.L. nº177/2001 
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para a intervenção em obras correntes de manutenção, que é de 8 anos, nem sempre é 
cumprida e, em certos casos, é mesmo inadequada. Um encurtamento excessivo na 
periodicidade das operações de manutenção poderá originar encargos supérfluos, havendo 
vantagem em agrupar as diversas operações integrantes de uma dada estratégia de manutenção. 

Refira-se, a propósito, que as operações de limpeza, quase sempre subestimadas e fre-
quentemente negligenciadas, são de grande relevância na prevenção de outras anomalias, no-
meadamente na evolução de sujidades e acumulação de outros depósitos, à superfície do re-
vestimento. As operações de inspecção deverão ter metodologia própria (Brito e Branco 2001) 
e ser sustentadas por adequadas técnicas de diagnóstico sobre o estado de cada revestimento 
(estado do acabamento, estado de limpeza, aderência ao suporte, existência de fissuras, etc.). 

As operações de reparação e de substituição local têm por objectivo solucionar 
determinadas anomalias, manifestadas em zonas localizadas, para impedir a sua propagação 
para o restante revestimento da fachada. Estas operações devem ser executadas apenas após a 
análise e correcção das causas das anomalias, adoptando técnicas adequadas a cada tipo, de 
forma a evitar o aparecimento dos fenómenos de “repatologia”. É também importante, em 
qualquer estratégia, a definição das responsabilidades dos diversos intervenientes no processo 
e um eficiente fluxo de informação entre estes. 

 
2. ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO REACTIVA 

 
Correspondendo a um estado inicial do conhecimento, a manutenção reactiva, também 

denominada manutenção resolutiva, curativa ou correctiva, consiste em deixar operar o 
mecanismo de degradação do elemento e depois intervir na acção de reparação das anomalias. 

Esta metodologia introduz custos acrescidos ao empreendimento, ainda que, a curto 
prazo, pareça menos onerosa. A minimização destes custos passa necessariamente pela 
implementação de procedimentos técnicos, apoiados em fichas de diagnóstico que permitam 
obter respostas rápidas de solução para as anomalias dos elementos.  

É urgente a constituição de um banco de dados para a divulgação destes 
procedimentos-tipo, que fomente a nível nacional uma cultura de actuação rápida e atempada 
perante o estado de degradação do parque habitacional, favorecendo, ao mesmo tempo, uma 
acção consertada de actuação, enquadrada nas seguintes acções: detecção dos sintomas → 
realização do diagnóstico→ eliminação das causas → execução das acções correctivas → 
monitorização. O fluxograma da Figura 1 pretende sistematizar a metodologia própria a 
seguir numa estratégia reactiva, nas cinco principais fases de actuações: verificação do 
carácter urgente da intervenção, definição do método de actuação, decisão de intervenção, 
execução e controlo do trabalho e registo / actualização de dados. 

Do exposto, conclui-se que, embora as intervenções reactivas pareçam, numa primeira 
análise, uma solução favorável, no decurso da exploração do edifício, constata-se que este 
tipo de intervenção encerra várias dificuldades: 

• os meios geralmente disponibilizados não são suficientes para responder às 
solicitações, em tempo útil, havendo necessidade de recorrer a empresas de outsourcing, com 
o correspondente acréscimo de custos não previstos; 

• em consequência de situações não planeadas, existe dificuldade em intervir perante 
mais do que uma intervenção com carácter urgente; 

• verifica-se dificuldade ou incapacidade em compatibilizar as intervenções com os 
meios disponíveis, tornando-se necessário recorrer a trabalhos em horas extraordinárias, com 
os inevitáveis sobrecustos; 
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• tratando-se de intervenções onerosas, só despoletadas na sequência de reclamações 
dos utentes, a ausência de denúncia conduz à progressiva degradação de elementos, não 
perceptível aos olhos do vulgar cidadão, o que pode ser vital na degradação e encurtamento 
do tempo de vida útil do edifício; 

• em situações particulares, em que os utentes sobrevalorizam o conforto interior das 
casas, em detrimento dos aspectos da conservação da envolvente, verifica-se a ausência de 
reclamações e, consequentemente, de intervenções. 
 
3. ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO PRÓ-ACTIVA 

 
Uma estratégia de manutenção pró-activa tem como objectivo o planeamento da 

intervenção, antes da ocorrência de anomalias, reduzindo a probabilidade de determinado 
elemento apresentar deteriorações que conduzem o seu desempenho abaixo das exigências 
estabelecidas. 

Em linhas gerais, a manutenção preventiva consiste na execução de actividades de 
manutenção, baseadas num planeamento e em periodicidades fixas, permitindo uma redução 
de trabalhos extraordinários e uma menor interferência com a normal utilização do edifício. A 
manutenção predictiva consiste na execução de actividades de manutenção, em função da 
análise do estado dos diversos elementos, planeando as inspecções e não as actividades a 
executar. A manutenção de melhoramento consiste na execução de actividades que visam a 
melhoria das características iniciais, por modificação de alguns elementos do edifício. 

 
3.1 Estratégias de manutenção preventiva 

 
No planeamento das várias operações de manutenção, existe a necessidade de 

caracterizar diversos parâmetros, conforme Tabela 1. Durante a fase de projecto, conhecidos 
os elementos constituintes, poderá iniciar-se o planeamento das operações de manutenção: 
primeiro, para cada elemento (constituindo planeamentos parciais) e, posteriormente, para 
todo o edifício (planeamento integrado). Esta metodologia pressupõe a manutenção como 
uma etapa do edifício, que abrange diversas actividades, movimentando recursos e custos. 
 

Tabela 1 - Dados de base para definir numa estratégia preventiva 

 

Considera-se que, em regra, uma política de manutenção pretende recuperar o nível 
inicial de qualidade dos elementos, o qual é, teoricamente, impossível de alcançar, uma vez 
que, não obstante a manutenção mais eficaz, a idade dos materiais constitui uma barreira para 
atingir esse nível. Assim, quando se sistematizam as operações de manutenção, interessa 

• vida útil de cada elemento; 
• níveis mínimos de qualidade / exigências; 
• anomalias relevantes; 
• causas prováveis; 
• caracterização dos mecanismos de degradação; 
• sintomas de pré-patologia; 
• escolha das operações de manutenção; 
• análise de registos históricos (periodicidade de intervenções, etc.); 
• comparação com o comportamento em outros edifícios (antes e após reparações); 
• recomendações técnicas dos projectistas, fabricantes / fornecedores, etc.; 
• custos das operações. 
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relacionar cada uma delas com o nível de qualidade do elemento intervencionado, ao longo da 
sua vida útil. Para isso, muito contribuirá a monitorização local, com ensaios in situ e / ou 
laboratoriais, para avaliação do comportamento do elemento.  

Considera-se, como dado de partida, que a relação entre o tipo de operação de 
manutenção, o nível de qualidade e a vida útil de determinado elemento é representada, de 
forma qualitativa, por uma curva de degradação, característica do tipo de operação e do 
modelo de degradação, que relaciona o desempenho do elemento (expresso em percentagem) 
com o valor da sua vida útil. Estão representadas, graficamente, nas Figuras 2 e 3, diferentes 
combinações de operações de manutenção para três instantes, com consequentes alterações do 
comportamento do elemento no tempo. 

 

Como é visível, uma inspecção (I) e uma limpeza (L), embora sejam consideradas operações 
de manutenção, não influenciam o nível de qualidade existente, embora a limpeza altere o 
comportamento posterior dum elemento, com o aumento da sua vida útil (intervalo t2). Uma 
operação de reparação local (R) contribui para um acréscimo do nível de qualidade, por 
recuperação de zonas degradadas, melhoria da satisfação das exigências de todo o 
revestimento e um aumento da vida útil (intervalo t3). 

De realçar que o modelo de degradação, após a limpeza, difere daquele a que 
corresponde uma reparação, apresentando acréscimos distintos de vida útil. Após a limpeza, o 
modelo apresenta o mesmo nível de qualidade e uma ligeira redução na sua taxa de 
deterioração, enquanto que, numa situação de reparação, o nível de qualidade aumenta com a 
taxa de deterioração a permanecer constante.  

Conclui-se das figuras anteriores que, embora os três tipos de intervenção sejam 
executados em tempo determinado, o tipo de actuação influencia a vida útil do elemento. 
Neste caso, o aumento de vida útil é maximizado através da combinação de uma inspecção 
com duas reparações. Embora seja desejável o aumento da vida útil, esta poderá não ser a 
melhor estratégia. Assim, torna-se importante a análise dos custos envolvidos e a definição 
precisa do número e periodicidade dessas operações de manutenção. 

Figura 3 - Modelo de degradação para a 
combinação de uma inspecção com duas 
reparações 

Figura 2 - Modelo de degradação para a
combinação de uma inspecção com duas
operações de limpeza  
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Após a definição dos custos, do instante e da periodicidade de cada operação de 
manutenção, através das fichas de intervenção, é possível extrapolar o planeamento para um 
cronograma financeiro e proceder à elaboração de um orçamento da manutenção, com a 
indicação dos custos ao longo da vida útil do edifício. Estes custos são actualizados, através 
de ferramentas económicas, ao momento de análise (por exemplo, ano zero correspondendo 
ao ano da construção). 

A fase de controlo do planeamento e orçamento, normalmente descurada ou 
minimizada, assume grande relevância neste tipo de estratégia, visto que a ausência do 
controlo do previsto e o desconhecimento do comportamento real do elemento em estudo 
originam custos inesperados, que põem em causa a validade e eficiência da estratégia 
escolhida. A análise posterior dos registos e o tratamento desses dados, através de um 
processo dinâmico, contribuem para a melhoria contínua de todo o sistema de gestão da 
manutenção permitindo: a avaliação da eficácia das operações e técnicas de intervenção, a 
adequabilidade das periodicidades previstas para as operações, a avaliação dos desvios de 
custos e o ajuste do orçamento. 

A estratégia de manutenção preventiva é suportada por uma metodologia própria de 
intervenção. O fluxograma da Figura 4 pretende sistematizar esta mesma metodologia. Como 
é visível, esta estratégia compreende as fases de projecto e de utilização. A fase de projecto 
inclui as seguintes etapas: análise do projecto, com recolha de dados, elaboração de ficha 
técnica de intervenção, elaboração do planeamento de base e orçamento. Na fase de 
utilização, é efectuado o controlo do planeamento e do orçamento, com registo e actualização 
de dados. Nesta fase, sempre que sejam detectadas anomalias não previstas, procede-se 
segundo o fluxograma da intervenção reactiva.  

Do exposto, conclui-se que a estratégia preventiva apresenta vantagens e 
desvantagens. Por um lado, permite planear as operações de manutenção e custos, reduzindo 
o incómodo da execução dos trabalhos não previstos. Esta estratégia permite uma maior 
satisfação dos utentes, já que actua normalmente antes dos problemas ocorrerem, permitindo 
optimizar  recursos e custos. Em contrapartida, exige uma análise desde a fase de projecto, 
com dados base de suporte e um controlo rigoroso do planeado, com actualização constante. 
Caso contrário, corre-se o risco de a estratégia definida não estar enquadrada com a realidade. 

 
3.2. Estratégias de manutenção predictiva 

 
Face às dificuldades, descritas anteriormente, da implementação de uma estratégia de 

manutenção preventiva e perante a necessidade de introduzir acções de carácter preventivo, 
utiliza-se, normalmente, a estratégia designada predictiva, que se baseia no planeamento de 
inspecções aos elementos. A execução destas inspecções pressupõe a existência de pessoal 
envolvido, com formação específica e capacidade técnica para a recolha e tratamento de 
informações, com vista ao fornecimento de inputs para uma actuação adequada. 

No planeamento de inspecções, a realizar logo na fase de projecto, deverão ser 
identificados os elementos a inspeccionar, as actividades de inspecção, a sua duração prevista 
e periodicidade aconselhada, em função da durabilidade média dos diversos elementos. Deve 
ter-se em conta, à partida, a regulamentação, as recomendações dos fabricantes e outra 
documentação pertinente (documentos de homologação, normas, etc.). Na inspecção do 
estado do elemento, uma estratégia de manutenção predictiva assenta na avaliação de 
parâmetros funcionais dos diversos elementos do edifício, face a sintomas de anomalias e de 
pré-patologia. Estes últimos aparecem antes da detecção visível das anomalias, constituindo 
os primeiros sinais de mudança nas características do elemento. 
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Os sintomas de pré-patologia têm tendência a aumentar de intensidade, à medida que 
aumenta o grau de deterioração (aparecimento de várias anomalias), até ao fim da vida útil do 
elemento (estado limite de rotura funcional e física). No caso dos elementos não estruturais do 
edifício em estudo, a identificação destes sintomas é mais complexa e sem grande aplicação 
entre nós. Por exemplo, quanto aos revestimentos exteriores, seria conveniente a avaliação, ao 
longo do tempo, da perda de elasticidade, da redução de permeabilidade, da perda de 
pigmentação ou dos deslocamentos parciais dos elementos constituintes. Na prática, como os 
métodos de detecção deste tipo de fenómenos não se encontram suficientemente 
desenvolvidos, a análise limita-se, para este tipo de manutenção, à constatação do 
aparecimento visível das anomalias (perda de coloração, aparecimento de microfissuras, etc.). 

Durante as inspecções, deverá constar nos dados recolhidos todo o histórico das 
intervenções e elementos de projecto, com a previsão do comportamento esperado dos 
elementos, níveis pretendidos de qualidade e outros dados relevantes para a análise. Toda esta 
informação contribuirá para um eficiente diagnóstico do estado actual do elemento e uma 
adequada definição da forma de actuação. Na Figura 5, representa-se qualitativamente o 
comportamento do elemento, durante as inspecções, simulando diferentes situações 
encontradas, as quais conduzem a diferentes vidas úteis e níveis de qualidade. 
 

 

Figura 5 - Três curvas de comportamento do elemento  
 

Na situação a), constata-se que, no momento de inspecção, o elemento tem um 
comportamento dentro do previsto ou mesmo melhor, pelo que não necessita de qualquer 
intervenção. Na situação b), o elemento apresenta uma degradação superior à prevista, com 
origens desconhecidas e não expectáveis. Neste caso, deverão ser analisadas as causas que 
estão na origem da degradação e definidas as acções correctivas a implementar. Como 
exemplo, a curva de deterioração prevista de um revestimento poderá evidenciar uma taxa de 
degradação acentuada, devido às condições climatéricas ambientais ou ao facto de o 
revestimento não ser o mais adequado. Haverá que redefinir as intervenções ao longo de cada 
ciclo ou proceder à substituição do revestimento por outro mais adequado. Na situação c), o 
elemento atinge um estado avançado de degradação, abaixo do nível mínimo de qualidade, 
devido a factores de diversa ordem. A opção por outro elemento mais durável poderá ser a 
melhor solução, atendendo às condições locais. Neste caso, a escolha de outros materiais seria 
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facilitada se o projectista, na fase de projecto, definisse quais os materiais opcionais em cada 
caso. De qualquer modo, a existência de um histórico do edifício contribuirá decisivamente 
para que seja adoptada a melhor solução. 

Verificou-se, assim, que a estratégia de manutenção predictiva possui uma 
metodologia própria de intervenção, representada no fluxograma da Figura 6. Como é visível, 
esta estratégia abrange as fases de projecto e de utilização, à semelhança da estratégia 
preventiva. Na fase de projecto, existem as seguintes fases de actuação: análise do projecto 
com recolha de dados e elaboração do planeamento-base de inspecções. Na fase de utilização, 
é avaliado o estado dos elementos, durante cada inspecção, e decidido o modo de actuação 
para solucionar a(s) anomalias (s) ou sintomas de pré-patologia. Por último, é feito o controlo 
do trabalho, o registo, o tratamento de dados e a actualização do sistema. 

Do exposto, conclui-se que a estratégia predictiva apresenta vantagens e desvantagens. 
Por um lado, há um aumento da capacidade para detectar quando e onde é necessária a 
intervenção, com redução do número de anomalias imprevistas e com mais fácil 
implementação (apenas é efectuado o planeamento das inspecções). Em contrapartida, esta 
estratégia depende de um método de diagnóstico válido durante a inspecção, com a definição 
correcta do estado do elemento. Existe, também, a necessidade de optimizar os custos das 
inspecções, comparativamente aos custos das reparações consequentes, de modo que aqueles 
sejam suficientes para disponibilizar os meios necessários à obtenção de uma informação 
correcta e eficaz. Esta estratégia pressupõe uma análise, logo na fase de projecto, com dados 
de suporte, e um controlo rigoroso do planeado, com actualização constante, conforme já 
referido para a estratégia preventiva. 
 
3.3. Estratégia de melhoramento 

 
Uma estratégia de melhoramento enquadra-se nas melhorias executadas durante a ex-

ploração do edifício e tem por objectivo evitar a insuficiente funcionalidade dos elementos. Es-
ta estratégia tende a ser aplicada com maior frequência, dado o avanço tecnológico no estudo 
de novos materiais e soluções mais expeditas. A título de exemplo, são referidas algumas 
soluções comummente aplicadas em outros países e que começam a ter aplicação entre nós, 
nomeadamente o revestimento cerâmico com tijolo face à vista, os revestimentos de pedra 
artificial, o revestimento constituído por painéis de madeira, tratada ou não, com resinas 
termoendurecidas, e o revestimento constituído por painéis de termoplástico policarbonato. 

Muitos destes revestimentos carecem ainda de estudos científicos sobre o seu compor-
tamento em serviço, dado que é possível observar diferentes comportamentos do esperado, 
quando aplicados no nosso País. Também no caso de aplicação dos novos materiais ou 
sistemas de revestimentos, nunca é demais salientar a importância do retorno da informação 
(desempenho nas condições em serviço) que o projectista deve ter quando os prescreve. 

Com esta estratégia, o nível inicial de qualidade (apenas em termos absolutos) e a 
duração da vida útil aumentam, conforme se observa na Figura 7. Também o modelo de 
deterioração é diferente (menor degradação), já que é aplicado um material mais durável. 

Verifica-se que a estratégia de melhoramento possui uma metodologia própria de 
intervenção, conforme representado no fluxograma da Figura 8. Como é visível, à escolha da 
alternativa mais adequada preside a identificação de todas as características técnico- 
económicas das possíveis alternativas, comparativamente com a opção existente. Por último, 
é feito o controlo do trabalho, o registo e o tratamento de dados. Do exposto, conclui-se que a 
estratégia de melhoramento apresenta vantagens e desvantagens. No domínio das vantagens, 
permite a melhoria das características iniciais do elemento, aumentando a sua vida útil 
(benefício). 
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Figura 6 (Flores 2002) - Fluxograma da estratégia de manutenção predictiva 
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Como desvantagens, pode referir-se o facto de não existirem, por vezes, dados 

suficientes para uma correcta análise, em virtude de os novos materiais, normalmente, não 
possuírem um perfil do respectivo comportamento in-situ, ao longo do tempo. O custo 
também é geralmente mais elevado. Também os condicionalismos locais podem impedir a 
aplicação de determinada estratégia de melhoramento, mesmo que favorecida após análise 
técnico-económica, pela não previsão de certos sistemas flexíveis na fase de projecto. 
 
4. CONCLUSÕES 

 
Concluindo, neste artigo foram analisadas diferentes estratégias, de carácter reactivo e 

pró-activo. Admitindo que a estratégia reactiva ocorre apenas em situações não previsíveis, 
houve a preocupação de caracterizar com rigor as formas de manutenção, no contexto de uma 
estratégia pró-activa, contribuindo para a sensibilização de todos os intervenientes para as 
potencialidades destas estratégias. Todas estas estratégias têm por base a constituição de uma 
base de dados com informação válida e consistente sobre o comportamento dos elementos e 
características técnico-económicas das diversas operações de manutenção e a sistematização 
de procedimentos, consoante a estratégia, como forma de actuação adequada (fichas de 
diagnóstico, fichas técnicas de intervenção, fichas em caso de urgência, fichas com materiais 
alternativos mais duráveis, etc.), incluindo registo de todas as anomalias e operações 
efectuadas, de forma a constituir um histórico. 

Está prevista a publicação de exemplos práticos de cada tipo de estratégia, aplicados 
aos revestimentos de fachadas em edifícios correntes. Este trabalho está inserido no âmbito de 
uma dissertação designada “Estratégias de Manutenção - Elementos da Envolvente de 
Edifícios Correntes”, do 9º Curso de Mestrado em Construção, no IST. 
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Figura 7 - Modelo de degradação após uma 
estratégia de melhoramento 
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