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resumo 
 
 

A presente dissertação propõe-se divulgar as potencialidades da utilização da 
metodologia BIM durante o período de vida útil do património edificado.  
Atualmente, a utilização da metodologia BIM em edifícios novos tem vindo a 
aumentar. Aliando todos os benefícios da metodologia BIM ao ciclo de vida do 
edifício é possível criar uma base de dados fidedigna do que está construído 
e, acompanhar todas as intervenções a realizar de forma planeada e 
atempada, contribuindo para a consequente redução de custos. 
Este documento tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma 
metodologia de extração e introdução de informação nos elementos de um 
modelo virtual, tirando partido das potencialidades da modelação 3D BIM 
através do software Revit, recorrendo ao software de programação Dynamo. 
Assim, e tendo por base a bidirecionalidade da transmissão de informação 
entre o modelo 3D e uma base de dados em formato excel, é possível associar 
a utilização da metodologia BIM à manutenção de um edifício. Após a criação 
do modelo virtual e a aplicação da metodologia é possível usufruir, de todo o 
trabalho previamente desenvolvido, durante todo o ciclo de vida do edifício. 
Desta forma, o presente trabalho tem ainda por objetivo demonstrar as 
vantagens da aplicação da metodologia BIM não só para edifícios novos mas 
também para o edificado existente. Pretende-se ainda, mostrar as vantagens 
decorrentes da utilização da metodologia BIM quando aplicada à gestão de 
todo o ciclo de vida de um edifício. 
Para o desenvolvimento deste documento foi seguida uma metodologia, 
aplicada a um caso de estudo, com as seguintes fases: 1) Modelação do caso 
de estudo no software Revit da Autodesk com a introdução da respetiva 
informação paramétrica e meta-data associada; 2) Aplicação da tabela 13 da 
norma OmniClass para a classificação dos espaços segundo a sua utilização; 
3) Criação de um plano de manutenção para alguns elementos do caso de 
estudo; 4) Desenvolvimento de uma rotina no Dynamo, permitindo a interação 
entre o Revit e o Excel de forma bidirecional. 
O desenvolvimento deste modelo de gestão da manutenção e a sua aplicação 
ao caso de estudo, permitiram demonstrar as suas potencialidades enquanto 
ferramenta de auxílio à preservação das funcionalidades de um edifício durante 
o seu ciclo de vida. Ao aplicar esta metodologia é possível realizar uma 
manutenção preventiva, eliminar a perda ou fragmentação da informação e, 
consequentemente, reduzir custos quer na recolha de dados de um edifício, 
quer nas intervenções necessárias à sua preservação. 
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abstract 
 
 

The present work aims to explore the potential of using BIM methodology 
during the lifespan of existing buildings. 
Nowadays the use of BIM methodology in new buildings has been 
increasing. Combining the BIM methodology benefits with the building life 
cycle it is possible to create a truthful database regarding what is built and 
monitor every intervention that needs to be done in a planned and timely 
way, resulting in lower costs. 
The main goal of the present work is the development of a methodology 
that obtains information from elements of a virtual model, using software 
features from Revit and ressoursing Dynamo. With a bidirectional flow of 
information between both softwares, it’s possible to associate the use of 
BIM methodology in the maintenance of a building. After creating the 3D 
BIM virtual model and applying the methodology it is possible to use all 
the developed work during the building life cycle. 
One of the goals was to demonstrate the advantages of applying the BIM 
methodology not only to new buildings but also to existing assets. It also 
aims to show the advantages of using the BIM methodology when applied 
to the complete life cycle of a building. 
This document was developed by analyzing a case study following a 
methodology with the following phases: 1) modeling the case study using 
the Autodesk’s Revit Software, introducing the parametrized information 
and the associated meta-data; 2) Applying the OmniClasse table 13 to 
classify spaces according to their use; 3) Create a maintenance plan for 
some of the case study elements; 4) Development of a Dynamo routine, 
allowing the two-way interaction between Revit and the Excel. 
The development of this maintenance management model and its 
application to the case study allowed the demonstration of its 
potentialities as a support tool for the preservation of the building 
characteristics. When applying this methodology, it is possible to make a 
preventive maintenance, eliminate the loss or fragmentation of the 
information and, consequently, reduce costs related to collecting the 
building’s data. 
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1. Introdução 

 Enquadramento 

O setor da Construção Civil e Obras Públicas assume um papel preponderante na economia 

portuguesa, refletindo-se no seu contributo significativo para o Produto Interno Bruto (PIB), 

na criação de emprego e no número de empresas inseridas neste mercado. No entanto, 

problemas relativos à orçamentação frequentemente excedida, incumprimento de prazos, 

erros e omissões nos projetos, levam a que a gestão de todo este setor tenha que ser 

otimizada. Um erro frequentemente cometido, por parte das entidades públicas e privadas, 

diz respeito à gestão ineficaz do ciclo de vida dos edifícios. Desta forma, para que este 

desempenhe as funcionalidades para as quais foi projetado, impera a necessidade de definir 

um plano de manutenção adequado, contemplando os prazos de ação e intervenção e os 

respetivos custos associados. 

 Deste modo, surge a necessidade de desenvolver sistemas de avaliação técnica do 

comportamento das edificações que estejam associados a estimativas de custos de 

exploração e manutenção (Madeira, 2011). É imperativo que se encontrem meios e soluções 

para tornar este setor mais competitivo, procurar novas metodologias e aplicar as novas 

tecnologias ao setor. São irrefutáveis as vantagens em trabalhar de forma mais colaborativa 

à distância, adotar processos digitalizados e simulações avançadas da realidade e em 

trabalhar num ambiente mais inteligente, eficiente e sustentável (Venâncio, 2015). A 

legislação relativa aos Contratos de Concursos Públicos (CCP – Código dos Contrato 

Públicos) leva a uma alteração de procedimentos, uma vez que a responsabilização de erros 

e omissões pode ter consequências para todos os intervenientes do processo, destacando a 

necessidade de uma otimização de processos e a adoção de metodologias mais eficazes e 

eficientes (Rabaça, Gaspar, & Hafe, 2012; Venâncio, 2015). Contrariamente à construção 

nova, o setor da reabilitação de edifícios existentes tem vindo a crescer nos últimos anos, 

tornando-se a gestão do património, não só o grande desafio do presente, mas também o 

setor mais favorecido com a adoção de um modelo inteligente (Silva, 2016). Como 

consequência, a prática de demolições de edifícios, que não correspondem às necessidades 

para que foram criados ou que não conseguem adaptar-se aos requisitos dos utilizadores, tem 

vindo a diminuir ao longo dos anos ( Couto & Texeira, 2006). A implementação de 

tecnologias mais eficientes tem tido um avanço significativo em todo o mundo, destacando-
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se o Reino Unido, onde já existem exigências governamentais para a utilização do Building 

Information Management (BIM), sobretudo ao nível de grandes obras públicas (Carvalho, 

2016). A adoção de sistemas BIM não  consiste apenas na implementação de uma tecnologia 

nova, mas também na adoção de novos fluxos de trabalho num ambiente colaborativo e num 

planeamento de todas as fases de uma construção (Coelho & Novaes, 2008). 

  Objetivos 

A utilização de metodologias e ferramentas BIM tem vindo a ganhar importância na indústria 

da arquitetura, engenharia, construção e, mais recentemente, também quando associada à 

operação, manutenção e reabilitação do património existente. Com a crescente preocupação 

pelo edificado existente, com a valorização da manutenção e da gestão de todo o período de 

vida útil do edifício, surge a implementação de novas tecnologias que permitam gerir o 

edifício de forma mais eficaz e eficiente, sendo esta a grande vantagem da aplicação da 

metodologia BIM. O tema da presente dissertação surge neste contexto, pretendendo-se 

aplicar a metodologia BIM a um edifício público existente, criando um plano de gestão da 

manutenção do mesmo, que servirá de base para outros edifícios. A presente dissertação tem 

como principal objetivo desenvolver uma metodologia de gestão da manutenção de edifícios 

existentes, recorrendo à metodologia BIM e à modelação de objetos paramétricos no 

software Revit. Desta forma, pretende-se criar um plano de manutenção preventivo, com 

base nas necessidades dos diferentes elementos de um edifício, associando cada intervenção 

a um custo e a uma periodicidade de intervenção. Através da modelação do caso de estudo 

no software Revit, usando o software de programação de base do Revit, o Dynamo, e o Excel, 

pretende-se criar uma metodologia bidirecional que, recorrendo à interoperabilidade entre 

estes três softwares, permita o rápido e fácil acesso a toda a informação de manutenção, bem 

como a inserção de novos elementos ao longo do período de utilização. Pretende-se também 

que esta metodologia seja de fácil aplicabilidade, para que possa ser adotada para outros 

edifícios e, desta forma, poder aglomerar num único modelo todos os dados referentes ao 

edifício. 
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 Caso de estudo 

Esta dissertação terá como objeto de estudo um edifício público de serviços, o Departamento 

de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, localizado no campus da Universidade de 

Aveiro, na cidade de Aveiro. A este caso de estudo será aplicada a metodologia estudada e 

desenvolvida nesta dissertação, que possa posteriormente servir como base para outro tipo 

de edificações.  

Trata-se de um edifício público de pequena escala que servirá de base para a aplicação da 

metodologia desenvolvida. Contudo, irá comprovar-se que esta metodologia pode ser 

aplicada a qualquer outro edifício, sendo este público ou privado, independentemente das 

suas dimensões geométricas. 

 Metodologia 

A metodologia da presente dissertação, aplicada ao caso prático de estudo, consistirá no 

desenvolvimento dos seguintes trabalhos: 

 Análise dos projetos de arquitetura e de estruturas. 

 Levantamento geométrico: Verificação de inconformidades. 

 Modelação do caso de estudo em Revit. 

 Classificação dos espaços do caso de estudo segundo a norma OmniClass. 

 Inspeção e avaliação do estado de conservação do edifício e das respetivas 

instalações. 

 Desenvolvimento de um plano de manutenção para elementos do caso de estudo. 

 Desenvolvimento de um sistema bidirecional de gestão de informação relativo ao 

plano de manutenção do edifício. 

 Análise dos resultados. 

 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos. Estes encontram-se 

estruturados de forma a atingir uma melhor compreensão sobre o desenvolvimento da 

metodologia de gestão da manutenção de edifícios, sendo numa primeira fase realizado um 

enquadramento teórico e, posteriormente, feita a aplicação prática a um caso de estudo. 
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 Capítulo 1 - O presente capítulo visa o enquadramento relativamente à necessidade 

do desenvolvimento desta dissertação, assim como o estabelecimento dos objetivos 

e a metodologia utilizada e uma breve referência ao caso de estudo a desenvolver. 

 

 Capítulo 2 – Neste capítulo aborda-se a temática da metodologia BIM e a forma 

como esta poderá servir de base a um modelo de gestão, visando uma extensa 

compreensão teórica não só sobre a própria tecnologia BIM, mas também de todos 

os processos e regulamentação que a acompanham, tendo por objetivo a 

compreensão teórica para a sua aplicação na gestão do património edificado. 

 

 Capítulo 3 – Este capítulo aborda conceitos como a gestão e manutenção de edifícios 

e as suas potencialidades quando aliados à metodologia BIM. Percorrendo as etapas 

necessárias, este capítulo conduz ao desenvolvimento da metodologia de gestão da 

manutenção de edifícios existentes, aplicada ao caso de estudo. 

 

 Capítulo 4 – Neste capítulo são demonstradas as etapas necessárias para a 

aplicabilidade da metodologia utilizando o caso prático de estudo. Serão descritos os 

processos inerentes à obtenção de informação a partir de um modelo BIM, com vista 

à elaboração de um plano de manutenção atualizado, tirando partido da 

bidirecionalidade da troca de informação entre softwares. 

 

 Capítulo 5 – Neste capítulo são então apresentadas todas as conclusões obtidas com 

o desenvolvimento do modelo de gestão da manutenção, assim como os trabalhos 

futuros a desenvolver. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 
Building Information Modeling 

(BIM) 



 

 

 



Capítulo 2 – Building Information Modeling 
 

 
Eliana Batista Tavares  7 

2. Building Information Modeling (BIM) 

 Conceito 

Há alguns anos o BIM começou a desempenhar um papel de destaque no que respeita ao 

sector da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO). A escassez de recursos, 

os desafios na área da sustentabilidade, a implementação de decretos-lei mais rigorosos no 

âmbito da reciclagem e eficiência dos edifícios, motivaram a indústria AECO e os gestores 

de instalações (FM – Facility Management) a repensar todo o processo de gestão dos 

edifícios. O interesse no desenvolvimento de processos BIM assumiu assim um papel 

preponderante na área da construção civil, tornando-se cada vez mais evidente a necessidade 

da sua implementação e as vantagens da sua aplicação face à utilização de técnicas mais 

antiquadas (Volk, 2014). 

O BIM é definido como a representação digital partilhada das características físicas e 

funcionais, de um qualquer objeto, que constitua uma base confiável para tomar decisões e 

para facilitar processos de projeto, construção e operação (ISO:29481-1, 2016). Através da 

parametrização de objetos, que não são definidos isoladamente, mas como parte integrante 

de sistemas, cria-se uma relação de interação entre todos os componentes do modelo 

(Tolentino & Feitosa, 2014). Este processo de criação paramétrico oferece a possibilidade 

de realizar uma deteção automática de conflitos, de promover um vínculo entre o modelo e 

o planeamento dos trabalhos, de interligar o modelo com os dados de orçamentação e de 

relacionar a modelação com os diferentes processos relativos à gestão e manutenção de 

instalações ao longo da sua vida útil (Sampaio & Simões, 2015). Para além da representação 

3D, foram desenvolvidas as dimensões 4D, relativa ao planeamento, 5D, relativa aos custos, 

6D, relativa à sustentabilidade e, por fim a 7D, relativa ao Facility Management, tendo esta 

solução sido designada por Buinding Lifecycle Management (BLM) (Ustinovičius et al, 

2015). A metodologia BIM é fundamentalmente uma forma diferente de criar, utilizar e 

partilhar os dados de uma construção durante o seu ciclo de vida (Eastman et al., 2011). O 

Building Information Modeling surge desta forma como um paradigma avançado de trabalho 

colaborativo, em que o modelo utilizado é criado com base em informações coordenadas e 

consistentes. Enquanto as ferramentas tradicionais se focam apenas na representação da 

edificação, a metodologia BIM pretende o acompanhamento de todo o ciclo de vida da 

edificação. Os objetos paramétricos, ou seja, cada elemento do modelo, não são definidos 
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isoladamente mas como parte integrante de sistemas que mantêm relação e interação com os 

outros objetos (Tolentino & Feitosa, 2014). Enquanto metodologia, o BIM tem ainda como 

objetivo o acesso a todos os dados por parte dos diversos intervenientes no projeto, de forma 

fácil, expedita, rápida e sem fragmentação ou perda de informação. Assim, o BIM deve ser 

um processo colaborativo com base em padrões abertos de partilha de informação (Eastman 

et al., 2011). 

 Modelação de Objetos Paramétricos 

Os sistemas BIM utilizam um modelo único, paramétrico, onde todos os objetos que o 

constituem contêm, para além das propriedades associadas à sua representação geométrica, 

informações relativas ao material constituinte, aos custos, às especificações técnicas, entre 

outros (Mota, 2014). O conceito de objetos paramétricos é crucial para compreender a 

metodologia BIM e para os diferenciar dos objetos tradicionais 3D. Um objeto paramétrico 

detém uma definição geométrica com dados e regras associados, não se resume apenas a 

uma visualização exterior de características geométricas, mas também obedece a um 

conjunto de regras e tem a capacidade de vincular, receber, transmitir ou exportar conjuntos 

de atributos como dados acústicos, energéticos, materiais, entre outros (Eastman et al., 

2011). A modelação paramétrica apresenta objetos com regras e parâmetros que definem a 

sua geometria, relacionando-se entre si de forma a permitir que se atualizem 

automaticamente (Soares, 2013). A quantidade de informação que é atribuída a cada objeto 

vai definir o nível de detalhe, tanto do objeto como do modelo. O principal benefício de 

organizar a informação em parâmetros é a facilidade com que se consulta, modifica e extrai 

informação de forma rápida e automática (Mota, 2014). Desta forma, a modelação 

paramétrica, proporciona a redução de conflitos e erros de coordenação entre especialidades, 

através da atualização automática do modelo, que por sua vez altera toda a documentação 

por ele gerada, sempre que lhe é introduzida alguma alteração (Venâncio, 2015). 

O processo de criação do modelo paramétrico para além de permitir a deteção automática de 

conflitos pode ser muito útil quando aliado ao cronograma de planeamento da obra (criação 

do modelo 4D), permite a interligação do modelo com dados relativos à orçamentação, 

através da associação de custos aos elementos (criação do modelo 5D) e, por fim, permite 

relacionar o modelo aos diversos processos relativos à gestão da manutenção do ciclo de 

vida do edifício (criação do modelo 7D). Desta forma, dependendo to tipo de informação 
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que se insira no modelo paramétrico é possível gerir todas as fases do edificado até à sua 

demolição ou reutilização. 

2.2.1. Criação de Famílias de Objetos 

A forma como os objetos são criados no Revit é como se se tratasse de uma árvore 

genealógica. Começa-se por um objeto base e vão-se criando objetos semelhantes que 

herdam as propriedades do objeto base aos quais são acrescentadas informações mais 

específicas. Algumas propriedades dos objetos, como por exemplo o seu ID, são 

propriedades básicas inerentes a cada elemento. Outras propriedades, como a classificação 

segundo a norma OmniClass, são mais específicas e vão-se acrescentando à medida que se 

vai aumentando o nível de detalhe de cada objeto e que se vão criando objetos derivados do 

objeto base. Desta forma é possível obter os tipos de famílias “Family Types” para 

posteriormente obter as “Family Instances” onde é rastreada a informação mais detalhada. 

A Figura 1 mostra como as propriedades do objeto base se vão conservando à medida que 

se criam objetos que derivam deste (Guttman, 2013). 

 

Figura 1 – A acumulação de propriedades na criação de objetos (Guttman, 2013) 

No desenvolvimento do modelo paramétrico é necessário que a informação inserida em cada 

família de objetos seja organizada de modo a que os objetos sigam uma ordem lógica e 

progressiva no que respeita os dados que lhe são inseridos. 

Como se pode observar na Figura 1, existem três níveis primordiais na organização da 

informação das famílias de objetos.Utilizando o exemplo do objeto mesa de madeira (table), 

existem diversas tipologias de mesas, ou seja, existem diversos tipos de famílias do objeto 

mesa. Desta forma, numa fase inicial, para a família mesa, é inserido um número limitado 

de propriedades muito básicas que apenas podem ser editadas no “Family Editor” numa 
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secção denominada de “Family Parameters”. Posto isto, dentro desta família é possível 

adicionar parâmetros que se aplicam a uma determinada classe de objetos, definindo assim 

a tipologia da família. Esses parâmetros devem ser estruturados de forma lógica para que 

seja intuitiva a escolha do objeto a colocar. Por exemplo, pode ser criada a família do tipo 

mesa 36x36 e a família do tipo mesa 72x36. Apesar de ambas as tipologias se enquadrarem 

dentro da família mesa, vão originar objetos distintos na sua forma. Por fim, são definidas 

as instâncias, ou seja, as propriedades muito específicas de cada objeto em particular, como 

por exemplo um material de acabamento específico. Considerando o exemplo acima 

referido, é possível ter uma mesa de madeira 36x36 em que num objeto se pretende que o 

tratamento da madeira seja incolor e ter outra em que o tratamento da madeira seja de cor 

castanha. 

Assim sendo, a forma como a informação é inserida no modelo e como as famílias de objetos 

e os objetos são criados tem muita influência na utilização do modelo como fonte de 

informação. Tendo em conta que o principal objetivo de um modelo paramétrico é o 

armazenamento de informação relativa a todos os seus constituintes, quanto mais organizada 

estiver essa informação, mais simplificada é a utilização da mesma para a gestão do 

edificado.  

Atualmente, com o aumento da utilização da metodologia BIM, existe um grande número 

de famílias de objetos criadas. Os próprios fornecedores de materiais e equipamentos têm 

departamentos específicos para a criação de famílias de objetos representativas dos produtos 

que vendem. Desta forma, a criação do modelo paramétrico é bastante mais simples uma vez 

que se pode descarregar para o software as famílias de objetos especificadas no projeto e 

estas já possuem as características do fabricante. Para além de ser mais rápida a criação do 

modelo paramétrico este torna-se mais representativo do construído, uma vez que os 

parâmetros são inseridos por quem cria o produto e, portanto, serve como uma base de dados 

fidedigna durante todo o ciclo de vida do edificado.  

A biblioteca BIM é particularmente útil no projeto de arquitetura e nos projetos de 

especialidades, uma vez que, nestes casos, os objetos a inserir são muito distintos e de 

alguma complexidade de modelação. 
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 Sistemas de Classificação 

O conceito de classificação pode ser subdividido em três propósitos primordiais: 

I) Agrupar os objetos por classes, auxiliando a compreensão individual de cada objeto 

como parte integrante de um todo; 

II) Permitir a criação de descrições científicas com base em terminologias consistentes 

possibilitando que a comunicação entre os intervenientes seja assertiva e clara; 

III) Por fim, potenciar a eficiência da recolha, tratamento e partilha de informação 

relativos aos objetos individualmente e ao edificado como um todo. 

Desta forma, a classificação é o ato de distribuir os objetos por classes, cada classe é 

composta por um grupo de objetos com determinadas características em comum, ou por uma 

relação lógica de afinidade, que permite a distinção desses objetos. 

A International Organization for Standardization (ISO) tem produzido normas com o intuito 

de uniformizar a classificação e troca de informação. A ISO12006  esclarece que um sistema 

de classificação deve abranger todo o ciclo de vida de um empreendimento, contemplando 

uma grande variedade de trabalhos de construção como instruções, conceção, documentação, 

construção, operação, manutenção e demolição (ISO 12006-2:2015, 2015). 

2.3.1. Sistema de Classificação UniFormat 

O UniFormat, sistema de classificação desenvolvido pela instituição americana 

Construction Specification Institute (CSI) e pela canadiana Construction Specification 

Canada (CSC), foi desenvolvido de forma a abranger todas as fases do ciclo de vida de um 

empreendimento. A classificação é feita com base em elementos, comuns à maioria dos 

empreendimentos, que habitualmente desempenham predominantemente uma função, 

independente da especificação técnica, processo construtivo ou materiais utilizados. Desta 

forma, este sistema de classificação é baseado na função do objeto e está estruturado 

hierarquicamente em cinco níveis diferentes, sendo que, o último destes níveis, aumenta a 

eficácia dos custos no processo construtivo (CSI. & CSC., 2010). A informação é 

classificada segundo nove categorias principais que posteriormente servem para organizar 

as descrições resumidas de projetos, bem como fornecer dados preliminares de custos. Este 

sistema de classificação da informação é frequentemente usado em especificações de 

desempenho e descrições de projeto preliminares (Silva, 2015). Na Tabela 1 são 

apresentadas as nove categorias bem como a sua identificação. A primeira categoria, 
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Introdução, não é designada por uma letra uma vez que não representa conteúdo relativo à 

construção, apenas um conjunto de informações básicas que introduzem o leitor no projeto. 

Tabela 1 – Categorias da classificação UniFormat (Silva, 2015) 

Identificação Descrição 

- Introdução 

A Infraestrutura (fundações, escavações) 

B Casca (superestrutura, recinto exterior, cobertura) 

C Interior (construção interior, escadas) 

D Serviços (sistemas de transporte, canalização, AVAC) 

E Equipamento e Mobiliário 

F Construção Especial e Demolição 

G Localização de obras (preparação do local) 

Z Geral (requisitos gerais, licitação, estimativa de custos de projeto) 

 

2.3.2. Sistema de Classificação MasterFormat 

O MasterFormat, também ele concebido pelas instituições CSI e CSC, é um sistema de 

classificação com base no produto dos trabalhos cujo principal objetivo é servir de base para 

manuais de projetos, fornecendo informação detalhada inerente aos custos. Este sistema de 

classificação desenvolve-se numa lista com títulos e secções numeradas permitindo desta 

forma organizar a informação relativa a requisitos de construção, produtos e atividades. Ao 

criar uma base estruturada dos dados de um projeto, este sistema de classificação auxilia a 

troca de informação entre os diferentes intervenientes e, consequentemente, pode ter grande 

utilidade no cumprimento de prazos, orçamentos e requisitos. A estrutura deste sistema de 

classificação é feita de forma interligada, criando uma relação de dependência à medida que 
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são gerados dados mais detalhados. Os grupos são divididos em subgrupos que, por sua vez, 

são organizados em divisões numeradas, criando uma relação hierárquica (Silva, 2015). De 

seguida é apresentado um exemplo de composição de código MasterFormat. 

 

Figura 2 – Composição do código MasterFormat,  (Silva, 2015) 

2.3.3. Sistema de Classificação UniClass 2015 

O sistema de classificação UniClass 2015, desenvolvido no Reino Unido, resulta de uma 

atualização do sistema previamente em vigor, Uniclass 2, com maior foco na sua 

compatibilidade com os processos BIM. Este representa um sistema de classificação 

unificado e abrangente a todo o setor AECO. É composto por diferentes tabelas de 

classificação de objetos. O principal objetivo deste sistema é a organização da informação 

gerada na conceção e execução de projetos de forma estruturada e padronizada. As tabelas 

têm maioritariamente uma organização hierárquica permitindo que a informação seja 

agrupada de modo geral ou detalhado, dependendo das necessidades do projeto (Delany, 

2015). 

 

Figura 3 – Hierarquia das tabelas UniClass (Silva, 2015) 

Complexos 

Espaços 

Atividades Entidades 

Produtos Sistemas Elementos 
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2.3.4. Sistema de Classificação OmniClass 

Este sistema de classificação e normalização de dados foi criado pela indústria da AEC Norte 

Americana e abrange todos os diferentes tipos de construção (OmniClass, 2006). Este tipo 

de classificação pretende auxiliar o utilizador filtrando conjuntos de dados até obter os que 

correspondem às suas necessidades (Silva, 2015). No âmbito da presente dissertação, apenas 

será utilizado este sistema de classificação. Este sistema de classificação tem várias áreas de 

aplicação, desde a organização de bibliotecas de materiais, informações de projeto até à 

classificação da estrutura para bases de dados eletrónicas (OmniClass, 2006). Esta 

normalização é de grande utilidade quando aplicada a metodologia BIM pois permite a 

organização de toda a informação durante todo o ciclo de vida de um edifício, até à sua 

demolição.  

A OmniClass tem na sua constituição 15 tabelas hierárquicas, onde cada uma delas 

representa um aspeto diferente da informação da construção. Cada tabela pode ser utilizada 

de forma independente para classificar um tipo de informação em particular ou podem ser 

combinadas diferentes tabelas para classificar informações mais complexas (OmniClass, 

2006). Na Tabela 2 apresentam-se as diferentes tipologias de classificação de dados, segundo 

a normalização OmniClass. 
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Tabela 2 - Classificação OmniClass (OmniClass, 2006; Silva, 2015) 

Identificação Tipo de Classificação Definição 

Tabela 11 
Entidades Construídas 

por Função 

Esta é a primeira tabela do sistema de classificação 
e a sua função é utilizar uma entidade de 

construção. 

Tabela 12 
Entidades Construídas 

por Função 

Define o ambiente construído que é constituído por 
espaços interligados e caracterizados consoante a 

sua forma. 

Tabela 13 Espaços por Função 

Descreve os compartimentos do ambiente 
construído, delimitados por limites físicos ou 

abstratos, caracterizando-os consoante a função que 
desempenham. 

Tabela 14 Espaços por Forma 
Descreve os compartimentos do ambiente 

construído, delimitados por limites físicos ou 
abstratos, caracterizando-os consoante a sua forma. 

Tabela 21 Elementos 
Organiza a informação relativa aos elementos para 

que possa auxiliar com decisões de projeto. 

Tabela 22 Resultado do Trabalho 
Representa as entidades concluídas após aplicadas 

as matérias-primas e os recursos humanos 
necessários. 

Tabela 23 Produtos 
Representa um componente ou um conjunto de 

componentes com o objetivo de os incorporar numa 
entidade de construção. 

Tabela 31 Fases 

Uma fase é o período de tempo para realizar um 
processo construtivo identificada pelo caráter geral 
dos processos de construção que decorrem nesse 

período. Devolve o tempo e a dimensão da 
atividade para o processo construtivo e manutenção 

do ambiente construído. 

Tabela 32 Serviços 
Incluem todas as ações realizadas na criação e 

manutenção do ambiente construído, ao longo do 
ciclo de vida de qualquer entidade de construção. 

Tabela 33 Especialidades 
Representam áreas de atuação e especialidades dos 

intervenientes que realizam o serviço durante o 
ciclo de uma entidade. 

Tabela 34 
Funções 

Organizacionais 

Representam os cargos técnicos desempenhados 
pelos intervenientes nos serviços, durante o ciclo de 

uma entidade. 

Tabela 35 Ferramentas 

Representam recursos que auxiliam a elaboração de 
um projeto, não sendo parte integrante da 

instalação, como sistemas informáticos, veículos, 
andaimes, entre outros. 

Tabela 36 Informações 
Classifica a informação consoante o seu tipo e 

forma durante todo o processo de criação e 
manutenção do ambiente construído. 

Tabela 41 Materiais 
Classifica as matérias-primas que originam os 

recursos da construção. 
Tabela 49 Propriedades Caracteriza as entidades de construção 
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 Level of Development vs Level of Detail 

Na aplicação da metodologia BIM a informação tem um papel de elevada importância e, tal 

como o modelo, esta percorre vários níveis de maturação onde vão sendo incorporados 

detalhes. Internacionalmente existem duas definições para o conceito representado pelo 

acrónimo LOD, Level of Detail e Level of Development, sendo que, cada uma delas, 

caracteriza de forma distinta os objetos parametrizados, referindo-se a diferentes aspetos 

(Luebke et al, 2003). 

2.4.1. Level of Development (Nível de desenvolvimento) 

O nível de desenvolvimento quantifica a informação que é incluída na parametrização de 

cada objeto do modelo, sendo tanto maior quanto maior for o número de características 

geométricas e informações anexadas aos objetos (Batista, 2015). 

A informação é acrescentada aos objetos do modelo ao longo do ciclo de vida do projeto, 

desde a fase inicial até à fase de gestão e operação (Souza, 2013). Desta forma, a informação 

inerente aos elementos do modelo, define e ilustra as suas características em diferentes níveis 

de desenvolvimento, permitindo que os autores do modelo definam o nível de confiança para 

que os utilizadores a jusante identifiquem claramente a usabilidade e as limitações do modelo 

que recebem (Ikerd et al., 2013). Na Tabela 3 encontram-se descritos os diferentes níveis de 

desenvolvimento. Os documentos do AIA (American Institute of Architects) não incluem o 

nível 350, no entanto, o BimForum criou-o com o intuito de permitir a coordenação entre as 

várias especialidades (Augusto & Gamboa, 2015). 
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Tabela 3 - Level of Development(Ikerd et al., 2013) 

 

2.4.2. Level of Detail (Nível de detalhe) 

O nível de detalhe é definido como a quantidade de informação geométrica que está 

associada a cada objeto do modelo, podendo ser considerado como um input do elemento, 

uma vez que não tem em conta a qualidade da informação (Ikerd et al., 2013). O nível de 

detalhe vai de G0 a G3, com graduação crescente, como mostra a Tabela 4 (Souza, 2013). 

  

Level of 
Developement 

Descrição 

LOD 100 

Os elementos podem ser graficamente representados no modelo através de um 

símbolo ou uma representação genérica, mas não satisfazem os requisitos do LOD 

200. A informação de cada elemento do modelo (custo por metro quadrado, peso, 

HAVAC, etc) pode derivar de outros elementos do modelo. 

LOD 200 

Os elementos são graficamente representados dentro do modelo como um sistema 

genérico, objeto ou conjunto de objetos, com quantidades aproximadas, dimensões, 

forma, localização e orientação. Os elementos do modelo podem conter informação 

adicional além da geométrica. 

LOD 300 

Os elementos são graficamente representados dentro do modelo como um sistema 

especifico, objeto ou conjunto de objetos, em termos de quantidades, dimensões, 

forma, localização e orientação. Os elementos do modelo podem conter informação 

adicional além da geométrica. 

LOD 350 

Os elementos são graficamente representados dentro do modelo como um sistema 

especifico, objetos ou conjunto de objetos, em termos de quantidades, dimensões, 

forma, orientação e interface com outros sistemas de construção. Os elementos do 

modelo podem conter informação adicional além da geométrica. 

LOD 400 

Os elementos são graficamente representados dentro do modelo como um sistema 

especifico, objeto ou conjunto de objetos, em termos de quantidades, dimensões, 

forma, localização e orientação, com detalhamento e, informações de fabricação, 

instalação e montagem. Os elementos do modelo podem conter informação 

adicional além da geométrica. 

LOD 500 

Os elementos do modelo exibem o detalhe e o pormenor da realidade da construção, 

representando uma recriação final da obra. Os elementos do modelo contêm toda a 

informação adicional, além da geométrica. 
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Tabela 4 - Level of Detail (Souza, 2013; Venâncio, 2015) 

Level of Detail Descrição 

G0i 

Esquemático 

 

 

Não há representação tridimensional do objeto, esta é 

apenas simbólica. 

G1 

Conceptual 

 

 

Representação com maior pormenor, semelhante a uma 

escala 1:500 ou 1:200. 

G2 

Definido 

 

 

Representação com maior pormenor que G1, semelhante 

a uma escala 1:100 ou 1:50. 

G3 

“Renderizado” 

 

 

Representação do objeto detalhada, normalmente 

utilizada no contexto de “renderização”. 

 

2.4.3. Técnicas de levantamento geométrico 

O processo de criação BIM pode ser diferenciado entre edifícios novos e edifícios existentes, 

devido à variação da qualidade e disponibilidade de informação, bem como, da finalidade 

da modelação. Uma vez que, em edifícios existentes, a documentação preexistente é bastante 

insuficiente, esta é atualizada ou complementada com um levantamento geométrico do 

edifício. Existem várias técnicas de levantamento de dados, como mostra a Figura 4, 

agrupadas em técnicas com ou sem contacto. A escolha da técnica mais adequada está 

diretamente associada ao nível de detalhe que se pretende para modelar o edifício e este está 

dependente das funcionalidades a que o modelo terá de responder (Volk, 2014). 
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Figura 4 - Técnicas de levantamento de dados (Volk, 2014) 

As técnicas de levantamento de dados podem ser muito úteis também na gestão da 

manutenção de instalações de um edifício. As instalações MEP (Mechanical, Electrical and 

Plumbing) constituem uma grande parte dos custos de construção, sendo que, na maioria dos 

casos, uma inspeção destes elementos ainda é considerada dispendiosa e, portanto, não é 

executada. Consequentemente, muitas vezes os elementos MEP são instalados em posições 

que diferem, por vezes significativamente, da posição prevista no projeto. Assim, aliando as 

técnicas de reconhecimento laser aos modelos BIM (Scan-vs-BIM), é possível fazer uma 

avaliação frequente e detalhada do estado dos equipamentos, prever os seus planos de 

manutenção e, caso existam alterações ou mudanças no local dos equipamentos, introduzir 

as alterações no modelo, tendo como resultado um modelo atualizado e capacitado para a 

gestão do edifício (Bosché et al., 2014). 
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 Normalização 

O sector da construção tem-se deparado com a exigência de um elevado aumento de 

informação bem como da sua qualidade. Com efeito, o aumento da complexidade, dimensão 

e abrangência dos projetos, induz a uma maior propensão para a informação gerada. 

A nível global a tecnologia BIM tem vindo a ser desenvolvida e implementada, no entanto, 

é possível observar-se diferentes patamares de maturidade nos diversos países. Cada país 

possui a sua própria normalização e são criadas organizações que desenvolvem diretivas 

específicas para a aplicação e desenvolvimento desta metodologia. Em alguns países, a 

aplicação da metodologia BIM é já de caracter obrigatório quando se trata de obras públicas. 

As estratégias adotadas para a implementação das normas BIM podem ser diversas, seja 

através da sua normalização ou recorrendo a linhas orientadoras. Segundo (Pinho, 2015), os 

países em que se obteve maior predominância e melhores resultados da aplicabilidade da 

metodologia BIM são os EUA, a Finlândia e o Reino Unido. 

 Nos EUA foram desenvolvidas as National Building Information Modeling 

Standards pelo National Institute of Building Science. Estas normas representam a 

junção de diversas iniciativas BIM americanas que vêm a ser desenvolvidas desde o 

ano 2003. 

 Na Finlândia, após a metodologia BIM assumir um papel fulcral no 

desenvolvimento do setor da construção, foram criados os National Common BIM 

Requirements (COBIM), publicadas em 2007 pela organização pública Senate 

Properties. Embora não exista um plano oficial ou uma estratégia pública, a indústria 

da construção finlandesa alcançou um nível muito alto de eficiência graças à 

inovação digital e interoperabilidade dos processos de construção. 

 No Reino Unido foi desenvolvida a PAS 1192-2 – Specification for Information 

Management using BIM formada com o intuito de apoiar o objetivo de alcançar a 

maturidade BIM nível 2, especificando os requisitos para o atingir. Desde maio de 

2011, o uso do BIM foi adotado para projetos com valor superior a 5 milhões de 

libras e, desde o ano de 2016, o governo tornou de carácter obrigatório a utilização 

da metodologia BIM em todos os projetos com apoio público. As exigências do 

governo são apoiadas pela AEC (UK), formada em 2000, que publicou as normas 
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AEC (UK) BIM Standard em 2009. Até 2020 o objetivo do Reino Unido é alcançar 

a maturidade nível 3, ou seja, o BIM integrado para todo o ciclo de vida. 

Como se verifica na Tabela 5, em alguns países já foram desenvolvidas normas que podem 

servir como orientações, diretrizes ou até mesmo alterações à lei em vigor. 

Tabela 5 - Normas e diretrizes BIM em alguns países (Narciso, 2016) 

 

Em Portugal, a Comissão Técnica (CT) 197 é a entidade delegada pelo Instituto Português 

da Qualidade (IPQ) como responsável pelo desenvolvimento da normalização de sistemas 

de classificação, modelação da informação e de processos ao longo do ciclo de vida de 

edifícios. Estrategicamente focada no paradigma BIM, a CT197, pretende desenvolver 

Políticas, Normas/Guias e Instrumentos de auxílio à indústria que proporcionem um trabalho 

cooperativo e coordenado às empresas nacionais, para que estas sejam capazes de competir 

País Organização 
Nome da 
Norma/Diretriz/Requisito 

Data da 
Publicação 

Austrália NATSPEC 
NATSPEC National BIM Guide 

19-Set-2011 NATSPEC BIM Object/ Element 
Matrix 

Dinamarca 
Erhvervsstyrelsen (National 
Agency for Enterprise and 
Construction) 

Det Digitale Byggeri (Digital 
Construction) 

01-Jan-2007 

Finlândia buildingSMART Finland 
Common BIM Requirement 2012 
(COBIM) 

27-Mar-2012 

Reino Unido AEC (UK) AEC (UK) BIM Protocols 07-Set-2012 

Noruega Statsbygg 
Statsbygg Building Information 
Modeling Manual 

24-Nov-2011 

Singapura 

Building and Construction 
Authority 

Singapore BIM Guide 15-Mai-2012 

CORENET e-submission System 
(ESS) 

CORENET BIM e-submission 
Guidelines  

25-Jan-2010 

Estados 
Unidos da 
América 

National Institute of Building 
Science (NIBS) – buildingSMART 
aliance (bSa)  

National BIM Standard (NBIMS) 04-Mai-2012 

American Institute of Architects 
(AIA) Contract Documents 

E202-2008 BIM Protocol Exhibit 2008 

New York City Departement of 
Design + Construction 

BIM Guidelines 01-Jul-2012 

United States Departement off 
Veterans Affairs (VA) 

The VA BIM Guide 02-Abr-2010 

Indiana University Architect’s 
Office and Engineering Services 

I UBIM Guidelines & Standards 
for Architects, Engineers and 
Contractors 

02-Jul-2012 

buildLACCD (Los Angeles 
Community  College District) 

BIM Desgin-Bid-Build Standards 
BIM Design-Build Standards 

29-Jun-2011 

LACCD BIM Standard 02-Jun-2010 
United States General Services 
Administration (GSA) 

National 3D-4D Building 
Information Modeling Program 

15-Mai-2007 

 



Capítulo 2 – Building Information Modeling 
 

22  Eliana Batista Tavares 

de forma mais eficiente em mercados mais exigentes (Costa et al., 2016). Apesar de, em 

Portugal, ainda não existir nenhuma normalização relativa à utilização do BIM, a CT197 

tem trabalhado nesse sentido, criando um plano de ação estratégico e de coordenação 

integrada com suporte em 4 subcomissões (sc), Maturidade e Plano de Ação (sc1), Trocas e 

Requisitos de Informação (sc2), Metodologias BIM (sc3) e, por fim, Bibliotecas e Objetos 

BIM (sc4). Este plano de ação consolidou-se tendo por base diversas iniciativas europeias 

de Digitalização da Construção, com a prioridade de criar um alinhamento da indústria com 

as práticas europeias (Costa et al., 2016).  

Há ainda, em Portugal, três principais projetos que representam um contributo valioso para 

as dinâmicas da normalização (Pinho, 2015). 

 Congresso PTBIM 

O congresso PTBIM encontra-se já com duas edições realizadas e a terceira edição a ser 

organizada. Este congresso foi desenvolvido com o intuito de promover um fórum de 

discussão técnico-científica com intervenientes das comunidades profissional e académica 

das áreas de arquitetura e engenharia. Este pretende realçar os problemas e esforços para a 

implementação do BIM na indústria da construção e fortalecer as redes de profissionais que 

o incorporam nas suas atividades. 

 Projeto SIGABIM 

Este projeto pretende abordar a gestão de uma construção durante o seu ciclo de vida, 

respondendo às necessidades de desenvolvimento, modernização e internacionalização, 

através de uma perspetiva desmaterializada. Tem ainda o objetivo de impulsionar e suportar 

as necessidades de investigação, favorecendo a aproximação entre a ferramentas científicas 

disponíveis e o mercado da construção. 

 Plataforma Tecnológica de Construção e Grupo de Trabalho BIM 

A PTPC tem como missão a melhoria da competitividade global do setor da construção 

nacional, com base em cinco objetivos primordiais: 

 Competitividade; 

 Vigilância tecnológica; 

 Inovação relacionada com as tecnologias, sistemas, processos e produtos; 

 Inovação relacionada com métodos de gestão; 
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 Inovação relacionada com as tecnologias de informação. 

Tem ainda como objetivo, a promoção da reflexão sobre o sector e implementação de 

iniciativas e projetos de investigação, desenvolvimento e inovação, que possam contribuir 

para o incremento da respetiva competitividade no quadro geral da economia, promovendo 

a cooperação entre os vários intervenientes. 

Estas iniciativas visam identificar os principais obstáculos à aplicação do BIM, desenvolver 

soluções para a mitigação dos mesmos e criar uma visão integrada da utilização da 

metodologia BIM de forma a atingir um consenso para a aplicação da mesma.  

 

 Interoperabilidade 

A indústria da construção, quando comparada com outras áreas de atividade económica, 

revela pouca eficiência nos processos de troca de informação, devido à falta de cooperação 

entre os diferentes intervenientes (Batista, 2015). A Figura 5 representa a comparação, entre 

a situação ideal para a troca de informação entre fases de projeto e a prática usual de troca 

de informação recorrendo ao método tradicional (Sá, 2014).  

 

Figura 5 - Perda de valor entre as diferentes fases de projeto (Sá, 2014) 

Deste modo, a interoperabilidade surge como um meio de auxílio ao combate dos atuais 

desafios do setor (Batista, 2015). A interoperabilidade entre softwares representa a 

capacidade de dois ou mais sistemas heterogéneos comunicarem, de forma sincronizada e 

em conjunto (Eastman et al., 2011). Aplicando ao setor da construção, é a partilha de 
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informação entre os diferentes intervenientes no processo construtivo (Pinho, 2015; Soares, 

2013). A interoperabilidade representa também a troca de informação entre programas 

computacionais durante todo o ciclo de vida do projeto, diminuindo a probabilidade de erros 

e falhas. Para garantir a interoperabilidade dos dados entre os softwares utilizados pelos 

diferentes intervenientes do processo, surge o modelo Industry Foundation Classes (IFC), 

com vista a criar os parâmetros necessários que garantem a partilha de dados. O IFC 

representa um conjunto de regras de partilha e disponibilização de informação, para que a 

troca de informação decorra num formato único e universal  (Pinho, 2015). Deste modo, o 

IFC descreve os objetos, a maneira como eles se conectam e a forma como a informação 

deve ser partilhada e armazenada. Associados ao IFC estão o International Framework for 

Dictionaries (IFD) e o Information Delivery Manual (IDM). De uma forma geral, o IFD é 

uma biblioteca normalizada que proporciona flexibilidade para um modelo de informação 

IFC, de base BIM, permitindo a ligação entre o modelo e bases de dados com informações 

específicas relativas ao projeto e ao produto (BuildingSMART, 2016). O IDM identifica de 

forma objetiva o propósito associado ao processo de construção a definir, isto é, fornece 

especificações detalhadas da informação que um utilizador, que cumpre um papel específico, 

precisa devolver num determinado ponto, dentro de um projeto, ao mesmo tempo que, 

captura e integra progressivamente processos de negócio (Soares, 2013). Na Figura 6 está 

esquematizado o triângulo padrão buildingSMART que relaciona os componentes da 

plataforma IFC.  

 
Figura 6 - Plataforma IFC (BuildingSMART, 2016) 
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O principal objetivo da implementação da norma IFC é permitir que o BIM se mantenha, 

tanto quanto possível, numa base aberta em que os utilizadores a jusante do projeto não 

dependam dos programas proprietários utilizados na fase inicial de elaboração, assegurando 

uma troca de informação eficaz, reduzindo as perdas de informação durante as diferentes 

fases de projeto (Batista, 2015; Narciso, 2016). 

 

 Interoperabilidade Revit – Dynamo – Excel 

O software Autodesk Revit é utilizado para a modelação e gestão de dados, desde parâmetros 

físicos a parâmetros de caráter informativo, este software permite a coordenação de todos os 

dados inseridos no modelo (Christodoulou & Scherer, 2016). A cada elemento inserido no 

modelo estão associadas informações importantes tais como peso, volume, área, material, 

entre outros. No entanto, esses dados devem ser complementados, conferindo, para além de 

características físicas, aspetos técnicos que devem estar registados, através de, por exemplo, 

a criação de parâmetros que comunicam e armazenam informações inerentes a cada 

elemento do modelo (Ferreira, 2017). 

Assim, para gerir os dados inseridos no modelo Revit pode ser utilizado um plugin adicional, 

o Dynamo, um ambiente de programação autónomo, que permite aos utilizadores uma lógica 

visual para a criação de rotinas personalizadas, através da criação de nós e das relações que 

lhes são atribuídas. O Dynamo permite ainda a exportação de dados para uma folha de Excel, 

de forma organizada, facilitando a consulta da informação. Esta informação pode ser alterada 

no Excel e automaticamente os dados no Dynamo são atualizados (Quattrini, Battini, & 

Mammoli, 2018). 

Nesta dissertação vai-se utilizar esta metodologia para se efetuar a exportação e importação 

do modelo 3D Bim desenvolvido para uma folha de dados em Excel e vice-versa, com o 

objetivo de se proceder à gestão da manutenção de objetos de um edifício objeto de estudo. 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
Gestão e Manutenção de 

Edifícios Existentes 



 

 

 

 

 



Capítulo 3 – Gestão e Manutenção de Edifícios Existentes 
 

 
Eliana Batista Tavares  29 

3. GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS EXISTENTES 

A gestão de edifícios, por ser uma área tão abrangente, pode ser dividida em três domínios 

primordiais, a gestão técnica, a gestão económica e a gestão funcional (Mauricio, 2011). A 

gestão técnica, é a atividade de gestão que está mais relacionada com a engenharia civil, uma 

vez que engloba todo o processo de ações de manutenção (Mauricio, 2011). A gestão técnica 

tem vindo a ser melhorada, surgindo uma maior preocupação com o ciclo de vida do edifício 

e, consequentemente, com a sua manutenção ao longo dos anos (Fontes, 2014). A escassez 

de recursos, os desafios relativos à sustentabilidade, disposições legais que forçam a 

obrigatoriedade da reciclagem e a eficiência de recursos em edifícios, são os grandes 

impulsionadores de uma gestão mais eficiente (Volk, 2014). Tendo um impacto relevante no 

custo global de uma edificação, a gestão da manutenção não pode ser executada de forma 

improvisada e casual (Raposo, 2011). A compreensão do comportamento dos edifícios ao 

longo da sua vida útil e a sua gestão eficaz, assumem elevada importância na redução dos 

seus custos de manutenção, bem como, a consciencialização dos proprietários para a 

necessidade de adoção de estratégias de manutenção eficientes de uma forma regular e 

preventiva (Pinto, 2010). No entanto, em grande parte dos edifícios existentes, a informação 

é inexistente, incompleta ou errada, devido às perdas de informação durante as diferentes 

fases do projeto, o que conduz a uma gestão de projetos ineficaz, resultando em perdas de 

tempo e num aumento dos custos de manutenção (Volk, 2014). Para gerir uma instalação 

são necessários vários tipos de informação, para além das informações gerais e geométricas 

de um edifício, são necessários dados relativos à instalação de componentes e equipamentos 

tais como, a localização exata, data de instalação, materiais e composições, propriedades 

físicas, garantias, bem como o histórico de manutenção, devem ser especificados (Volk, 

2014). Surge, assim, a necessidade de implementar os atuais sistemas de gestão aos edifícios 

existentes. 

 

 Gestão de Edifícios 

Os objetivos da gestão de edifícios, no domínio da engenharia civil, podem resumir-se ao 

desempenho do mesmo e ao seu valor, ou seja, a garantia de que o edifício tem o mesmo 

desempenho ao longo de toda a sua vida útil e que o seu valor de mercado não desça 

abruptamente (Calejo, 2008; Rodrigues, 1989). Desta forma é possível dividir a gestão de 

edifícios em três atividades fundamentais (Figura 7): 
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Figura 7 - Atividades fundamentais da gestão de edifícios (Calejo, 2008) 

 Gestão Técnica: Deve garantir que todos os elementos constituintes do edifício 

desempenham as funções para as quais foram projetados. 

 Gestão Económica: Diz respeito aos processos financeiros ou contabilísticos 

relativos ao edifício, oriundos dos encargos necessários para garantir o seu 

funcionamento. 

 Gestão Funcional: É responsável por resolver os problemas decorrentes da utilização 

do edifício num determinado contexto, seja por questões dos utilizadores, da 

legislação, entre outros. 

As emergências técnicas de um edifício ocorrem quando algum dos aspetos funcionais dos 

edifícios, considerados vitais para a sua utilização, falha ou está seriamente comprometido. 

A gestão deste tipo de situações é responsabilidade do gestor técnico. Frequentemente é 

confunde-se gestão técnica de um edifício e a manutenção do mesmo. De facto, para que a 

manutenção de um determinado edifício seja realizada surge a necessidade de instituir uma 

entidade, na forma singular ou coletiva, que determine e planeie as intervenções necessárias 

que garantem o desempenho do edificado (Calejo, 2008). 

Os Sistemas Integrados de Manutenção (SIM), têm como objetivo auxiliar as atividades 

técnica e funcional da gestão de edifícios. Os SIM estabelecem uma cadeia de contactos a 

partir de uma determinada ocorrência, facilitando a decisão de intervenção a cada momento. 

Sendo um SIM uma base de dados de uma edificação, o seu gestor pode programar as 

Técnica

Económica

Funcional
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de 
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intervenções tendo em conta o seu historial. Se o gestor tiver acesso a dados como a 

frequência de ocorrência de anomalias, pode programar as próximas intervenções de forma 

preventiva diminuindo os custos posteriores (Silva, 2009). 

 Manutenção de Edifícios 

 “É a combinação de todas as ações técnicas, administrativas e de gestão, durante o ciclo de 

vida de um bem, destinadas a mantê-lo ou a repô-lo num estado em que possa desempenhar 

a função requerida.” (NP EN 13306:2007). 

A manutenção é considerada na maioria dos casos como uma tarefa secundária e dispendiosa 

e quando deparada com situações económicas difíceis é alvo de redução por parte das 

entidades competentes. No entanto, o principal objetivo de uma ação de manutenção é 

sempre a obtenção de níveis produtivos elevados dos equipamentos ou bens (Brito, Eurisko-

Estudos, Consultoria, S. A., & de Portugal, 2003). 

Plano de Manutenção  

“É o conjunto estruturado de tarefas que compreendem as atividades, os procedimentos, os 

recursos e a duração necessários para executar a manutenção.” (NP EN 13306:2007) 

A norma BS 8210 identifica os diferentes tipos de manutenção baseando-se na 

existência/inexistência do seu planeamento (BS 8210, 2012). O plano de manutenção a 

implementar está dependente da estratégia de manutenção a adotar que, por sua vez, depende 

dos requisitos e objetivos  pretendidos para cada elemento do edifício (Hallberg, 2009). De 

seguida apresenta-se o organograma, adaptado de Calejo (Rodrigues, 1989), que classifica 

as diferentes ações de manutenção, de acordo com as suas características intrínsecas. 

 

Figura 8 - Enquadramento dos conceitos sobre manutenção (Rodrigues, 1989) 
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Existem diversas definições de gestão e manutenção de edifícios, no entanto, todas elas 

explicam que este é um processo com várias etapas como planeamento, implementação de 

planos, suporte, controlo, tomada de decisões, entre outros, de forma a administrar um 

negócio com sucesso (Puķīte & Geipele, 2017). 

A manutenção preventiva é caracterizada pela aplicação de medidas de manutenção antes do 

aparecimento de anomalias, ou seja, antes de existir qualquer manifestação pré-patológica.  

A Figura 10 mostra o fluxograma da intervenção preventiva segundo (Silva, 2009). 

 

 

Figura 9 – Manutenção preventiva (Silva, 2009) 
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Ainda no âmbito da manutenção preventiva, esta pode ser dividida em duas tipologias 

distintas, a manutenção preventiva sistemática e a manutenção preventiva condicionada. Na 

Tabela 6 são apresentadas as definições das duas tipologias de manutenção preventiva e a 

principal vantagem de cada uma delas. 

Tabela 6 – Definições das tipologias de manutenção preventiva (Brito et al., 2003) 

Manutenção 

Preventiva 

Tipologia Definição Vantagem 

Sistemática 

É executada em 

intervalos fixos do 

tempo de vida útil. 

O custo de cada 

operação de 

manutenção é 

predeterminado. 

Condicionada 

É realizada em função 

do estado dos 

elementos/componentes. 

Aumento da 

longevidade dos 

elementos. 

Todos os equipamentos, durante o seu período de vida útil, passam por fases distintas até à 

sua inutilização. No entanto, através de um plano de manutenção preventivo e adequado é 

possível prolongar a duração de um equipamento/objeto e ainda diminuir custos inerentes a 

intervenções corretivas que, em grande parte das situações, originam a substituição do 

elemento. Os custos de manutenção e reparação evoluem exponencialmente à medida que o 

grau de degradação de um edifício vai aumentando, como mostra a próxima imagem. 

 

Figura 10 – Custos das reparações em função do tipo de intervenção (Flores, 2002) 
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Um edifício é constituído por vários elementos que, do ponto de vista da atividade de 

manutenção, permitem uma subdivisão e caracterização funcional do edifício. Deste forma 

surgem os elementos fonte de manutenção (EFM). Cada EFM tem a sua própria 

especificidade e encontra-se associado a modelos de degradação particulares e exclusivos 

que originam, naturalmente, diferentes operações de manutenção. Cada intervenção está 

ainda associada a uma periodicidade específica, que varia consoante o elemento em causa e 

as características do meio a que está exposto. Estabelecer um cronograma do edifício torna-

se indispensável na medida em que é possível articular diferentes operações e, deste modo, 

gerar uma redução dos custos na manutenção e ainda minimizar as perturbações que possam 

afetar o bom funcionamento do edifício. As ações de manutenção devem ser planeadas desde 

a fase de conceção de um edifício e os custos inerentes a esta atividade devem ser 

contemplados no custo global da edificação (Silva, 2009). 

 Património Edificado em Portugal 

“Um processo de construção é complicado desde o início, mas o mais importante é haver 

financiamento. E depois, haver financiamento para fazer uma obra que não se torne muito 

cara. O que é uma obra muito cara? É uma obra mal construída. Depois a manutenção é 

permanente e como há pouco uso em Portugal de respeitar as necessidades de manutenção 

do edifício, há muitos edifícios que ficam em ruínas”, afirmou Siza Vieira.” (Lusa, 2013). 

O parque habitacional português, quando comparado com outros países da União Europeia, 

é relativamente recente, sendo que, a grande maioria do edificado nacional, foi construída 

entre os anos de 1970 e 2010, como se verifica na Figura 11 (Martins, 2014). 

 

 

Figura 11 – Época de construção do edificado em Portugal (Martins, 2014) 
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Em 2001, o parque habitacional português encontrava-se degradado, resultado da exígua 

manutenção. Entre os anos de 1981 e 2001 grande parte dos edifícios antigos foram alvo de 

demolições ou mudanças de utilização e, em 2010, Portugal foi considerado o país com 

menor taxa de reabilitação da União Europeia (Martins, 2014). Esta consideração pode ser 

justificada pela falta de documentos legais que normalizem e regulem a área da gestão e 

manutenção no setor da construção. Em Portugal, a legislação existente é insuficiente e de 

caráter generalista, havendo apenas dois regulamentos, o Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação (RJUE) e o Código Civil, que fazem uma pequena referência à parte da gestão e 

manutenção de edifícios (Tavares, 2009). No Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

(RJUE), o artigo nº 89 refere-se ao dever de conservação indicando que as edificações devem 

ser objeto de conservação, pelo menos, a cada período de oito anos (RJUE, 2015). O Código 

Civil, apesar de pouco incidente na área de gestão, é o documento que rege a conduta 

profissional dos gestores de edifícios, incidindo mais em questões condóminas (Tavares, 

2009). No entanto, face ao panorama de degradação do parque edificado do país e à crise 

instalada no setor da construção, é necessário aumentar os investimentos públicos e privados 

no setor da manutenção e reabilitação de edifícios, de forma a promover uma regeneração 

do espaço urbano. Outra medida necessária é a implementação de legislação rigorosa e 

explícita, aliada a uma fiscalização eficaz, de modo a normalizar esta atividade e a 

implementar um sistema de gestão que tenha em conta o período de vida útil dos 

empreendimentos (Tavares, 2009). 

3.3.1. Património Edificado Público 

A gestão do edificado público adquiriu grande importância devido à sua dimensão, 

relevância social e aos custos associados ao ciclo de vida, ou seja, custos de funcionamento, 

exploração e manutenção (Raposo, 2011). 

“As escolas primárias, os liceus, as universidades, os tribunais ou os hospitais são 

equipamentos cujo funcionamento se revela de enorme importância para a Sociedade em 

geral e para os seus utentes em particular. A sua edificação funciona muitas vezes como 

elemento aglutinador e de referência nas malhas urbanas tanto das grandes cidades como 

dos pequenos aglomerados populacionais.“ (Raposo, 2011) 
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As entidades públicas, ou seja, todos os contribuintes, devem garantir uma gestão e um 

funcionamento adequados dos edifícios dedicados a serviços, uma vez que estes são 

essenciais para o exercício pleno dos direitos do cidadão (Guimarães, 2018). 

Desde as áreas governamentais, institucionais e até nas áreas de serviços, os edifícios 

públicos têm formado uma referência no panorama arquitetónico, marcando épocas e formas 

de construir (Raposo, 2011). 

Em Portugal, principalmente no que se refere a edifícios públicos, é pouca a informação 

existente sobre a aplicabilidade de planos de gestão a edifícios públicos. Por norma, as 

intervenções realizadas são de carácter corretivo e acontecem quando a patologia já se 

encontra em estado avançado. É importante que o estado se preocupe com a funcionalidade 

dos edifícios de serviços, sejam eles escolas, hospitais, universidades etc. A boa gestão deste 

tipo de edifícios pode reduzir custos de intervenções corretivas bem como potencializar as 

atividades que decorrem nestes espaços. Tendo em conta que os edifícios de serviços são o 

local de desenvolvimento de diversas atividades necessárias ao bem-estar da sociedade, é 

necessário zelar pelo seu bom funcionamento e garantir que reúnem as condições para as 

quais foram projetados. É imprescindível que haja uma maior preocupação com a gestão dos 

edifícios públicos que existem para garantir os serviços a que todos têm direito. 

 

 A Metodologia BIM na Gestão e Manutenção de Edifícios 

Ao longo do ciclo de vida de uma instalação, a grande maioria das despesas ocorre durante 

a fase de operações. As fases de projeto e construção têm um custo de cerca de 15% do valor 

total da obra, enquanto que, a fase mais longa da vida útil de um edifício, a fase de operação, 

constitui aproximadamente 60% do valor total (Akcamete et al., 2010). Um conjunto 

importante de atividades, durante a fase de operação, está associado à manutenção e à 

reparação de instalações (Akcamete et al., 2010). A capacidade de manutenção é definida 

como a capacidade de alcançar o melhor desempenho ao longo da vida útil de uma instalação 

com um custo mínimo de ciclo de vida (Becerik-Gerber, 2012). Atualmente, em grande parte 

dos edifícios, é feita uma manutenção reativa, uma prática ineficaz que pode custar de três a 

quatro vezes mais do que uma manutenção preventiva e planeada. Assim sendo, existe a 

necessidade de implementar, nos edifícios existentes, sistemas de manutenção com base no 

planeamento e na prevenção, ao invés de se reagir a falhas (Akcamete et al., 2010). A Figura 
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12 demonstra a aplicabilidade da metodologia BIM a qualquer tipo de edifício e, 

consequentemente, à gestão do edifício. 

 
Figura 12 – Processos BIM para edifícios novos e existentes (Volk, 2014) 

A grande vantagem da utilização do BIM na gestão de edifícios é integrar a informação, 

inerente à atividade de gerir o edifício, no modelo digital do mesmo, criando uma ligação 

entre a gestão de instalações e os dados do modelo geométrico. Da interação destes dois 

conceitos surge o BIM GE (Building Information Modeling na Gestão de Edifícios), uma 

forma eficaz de criar, gerir e manter a informação durante as várias fases da vida útil do 

edifício, como demostra a Figura 13. Desta forma, todas as entidades e processos que 

integram o BIM devem estar permanentemente alinhados, interligados e capazes, para 

resultar num processo de gestão fiável e eficaz (Carvalho, 2016). 
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Figura 13 – Projeto BIM na Gestão de Edifícios(Love, et al., 2014) 

 Facility Management (FM) 

Com o rápido desenvolvimento do ambiente empresarial nos setores público e privado, a 

importância prática do Facilities Management tem sido cada vez mais reconhecida pelas 

organizações (Motawa & Almarshad, 2013). Com edifícios cada vez mais sofisticados, a 

função do FM é cada vez mais exigente, sendo necessário obter um elevado número de 

informações para poder operá-los e mantê-los. Desta forma, os gestores de instalações 

precisam de integrar, adquirir, editar e atualizar diversas informações, relativas às 

instalações, que vão desde elementos de construção a custos operacionais, tipos de contratos, 

logística, manutenção, entre outros (Motawa & Almarshad, 2013). Recorrendo à tecnologia 

BIM, os departamentos de gestão de instalações podem obter informações coordenadas, 

consistentes e compatíveis, melhorando a profissão de Facility Manager e tornando-a mais 

eficaz (Davtalab & Delgado, 2014). O Facility Manager deve focar-se na gestão de ativos, 

incluindo a sua condução e exploração, de forma a que as atividade de negócio das 

organizações estejam asseguradas, funcionais e economicamente sustentáveis (Lima, 2017). 

Grande parte dos custos, no setor da construção, devem-se à falta de eficiência dos métodos 

de gestão, principalmente na fase de controlo das operações e na manutenção do ciclo de 

vida de um empreendimento, onde o Facility Management (FM) desempenha um papel mais 

importante (Davtalab & Delgado, 2014). Assim, o conceito FM , é entendido como a gestão 

integrada dos locais e ambientes de trabalho, tendo como objetivo a otimização dos espaços, 
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processos e tecnologias envolventes, em prol das pessoas e organizações, como se indica na 

Figura 14 (Lima, 2017). 

 

Figura 14 - Modelo de Facility Management (Duffy & Bleeker, 1984) 

 Common BIM Requirements (COBIM) 

Com o intuito de produzir uma série de documentos, que possam ser utilizados em conjunto 

com os documentos de adjudicação e contratos, dirigidos a todos os intervenientes no 

processo de gestão e manutenção de edifícios, surgiu a COBIM. Os requisitos definidos têm 

por objetivo lidar apenas com as qualidades técnicas do modelo. A COBIM é constituída, 

neste momento, por treze partes, sendo a parte doze, relativa ao uso de modelos na gestão de 

edifícios, o principal foco da presente dissertação. Nesta parte, são descritos os requisitos e 

as potencialidades da utilização do BIM durante a manutenção de um edifício, bem como, 

são apresentados os processos de gestão da informação e os requisitos mínimos para a 

atualização e os métodos de garantia de qualidade dos modelos BIM para a fase de 

exploração (Silva, 2013). 

 Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP) 

Os sistemas mecânicos, elétricos e de instalações hidráulicas (MEP), constituem uma grande 

parcela dos custos da construção e exploração, por esse motivo, devem ser devidamente 

monitorizados (Bosché et al., 2014). Os atuais sistemas de gestão de instalações não estão a 

beneficiar dos recursos de visualização 3D que os modelos BIM oferecem nem de toda a 

informação de caracterização que está associada aos componentes (Akcamete et al., 2010). 

No entanto, para que se possa utilizar o BIM para a manutenção de instalações é necessário 

que o modelo tenha um elevado nível de detalhe dos equipamentos, uma vez que, dados 
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como o fabricante, a localização exata, os constituintes do objeto, entre outros, são de 

elevada importância para que a manutenção seja eficaz e eficiente (Batista, 2015). Desta 

forma, adotando uma manutenção preventiva, é possível, não só diminuir os custos que lhes 

estão associados, mas também manter o edifício funcional com todos os requisitos para que 

foi projetado (Venâncio, 2015). 

 Construction Operations Building Exchange (COBie) 

A COBie é uma norma internacional, criada nos EUA pela buildingSMART, com o intuito 

de gerir as trocas de informação dos ativos das instalações sem adicionar novos requisitos 

aos contratos, normalizando apenas o formato de entrega dos documentos. Esta norma define 

qual a informação não geométrica a inserir, mas não define em que fase do projeto essa 

informação é necessária. A COBie é suportada por vários softwares para que a informação 

possa chegar ao gestor de ativos, ou seja, a informação inserida durante as diferentes fases 

tem de estar acessível a todos até chegar ao gestor (Augusto & Gamboa, 2015). O intuito da 

aplicação da norma passa por estruturar e racionalizar a forma como a informação é recolhida 

e fazer com que essa informação possa ser facilmente reutilizada (Soares, 2013). 

 Aplicação da metodologia BIM à Gestão e Manutenção de Edifícios 

Tendo por base a pesquisa bibliográfica desenvolvida para investigar a aplicabilidade do 

BIM na gestão e manutenção de edifícios, foi desenvolvida a metodologia representada 

esquematicamente na Figura 15. Esta metodologia vai servir como base da dissertação, com 

aplicação prática ao caso de estudo, e poderá ser utilizada em estudos futuros. Apesar do 

caso de estudo ser um edifício público, esta metodologia pode ser aplicada a qualquer tipo 

de edifícios. 
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Figura 15 - Organização esquemática da metodologia 

3.5.1. Levantamento geométrico: verificação de inconformidades 

Numa primeira fase será feita uma comparação entre as telas finais do edifício, caso de 

estudo, e o que está construído, como forma de verificar se existem incompatibilidades. 

3.5.2. Modelação paramétrica 

Numa segunda fase será feita a modelação paramétrica do caso de estudo. O processo de 

modelação implica a criação de objetos BIM que representam componentes da construção, 

incluindo atributos e relações geométricas e não-geométricas. Quando o modelo é feito com 

base no que já está construído a qualidade dos dados está influenciada pelo nível de detalhe 

pretendido que, por sua vez, está relacionado com a finalidade da modelação. A definição 

do nível de detalhe pretendido é importante pois influenciará todas as etapas seguintes da 

criação do modelo (Volk, 2014). Atualmente existe um elevado número de programas 

informáticos que permitem converter o desenho 2D em modelos 3D (Silva, 2016), sendo 

que, no âmbito desta dissertação, será utilizado o programa Autodesk Revit. A utilização do 

BIM, aplicada a um edifício existente, permite a representação virtual do mesmo, e ainda, a 

representação física e funcional de cada objeto de forma a facilitar a tomada de decisões 

relativas às intervenções de manutenção (Volk, 2014). 

  

Plano de Manutenção Bidirecional 

Programação Revit ↔ Dynamo ↔ Excel 

Desenvolvimento de um Plano de Manutenção

Classificação dos espaços segundo a norma OmniClass

Aplicação da Metodologia BIM

Modelação Paramétrica no software Autodesk Revit

Levantamento Geométrico: Verificação de Inconformidades
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3.5.3. Desenvolvimento de um plano de manutenção 

O desenvolvimento de um plano de manutenção adequado com vista à preservação dos 

elementos e com o objetivo de manter cada elemento capacitado para desempenhar as 

funções para as quais foi projetado é essencial para o bom funcionamento de um edifício. 

Várias são as referências bibliográficas sobre as vantagens inerentes à utilização da 

metodologia BIM em novas construções. No entanto, no que diz respeito a construções 

existentes, sem que lhes seja atribuído um valor histórico ou patrimonial, ainda existe um 

longo caminho a percorrer. Na fase de manutenção de um edifício, o recurso à metodologia 

BIM pode trazer inúmeras vantagens. 

O principal objetivo da presente dissertação prende-se com a aplicabilidade da metodologia 

BIM a edifícios existentes. Desta forma, serão elaborados planos de manutenção simples 

inerentes a elementos do caso de estudo, que servirão de base à metodologia desenvolvida. 

3.5.4. Interação Revit – Dynamo – Excel na utilização da metodologia BIM 

Com base no levantamento de anomalias do caso de estudo e nas respetivas soluções de 

manutenção, pretende-se desenvolver uma metodologia que englobe as ações inerentes à 

atividade de gestão da manutenção de edifícios. Desta forma, pretende-se usufruir da 

interoperabilidade entre os três softwares, Revit, Dynamo e Excel, para criar um método 

automatizado com uma componente bidirecional dos dados que detete as necessidades 

relativas à manutenção de cada elemento do edifício e, de seguida, alerte o utilizador para a 

data da realização da intervenção. Após realizada a intervenção, o utilizador introduz a data 

da ação de manutenção e, automaticamente, é gerada uma nova data. Esta metodologia 

deverá devolver, de forma calendarizada e organizada, as ações de manutenção a que os 

diferentes elementos devem estar sujeitos para que continuem a exercer as funcionalidades 

para as quais foram projetados. Pretende-se, portanto, que o utilizador seja alertado para 

quais os elementos que devem ser alvo de intervenção, qual a medida mais eficaz, e em que 

intervalo de tempo deve ser feita a intervenção. Embora o caso de estudo seja um edifício 

público de serviços, o objetivo é que esta metodologia se possa aplicar a qualquer tipo de 

edificação e a qualquer atividade de manutenção, criando assim uma metodologia para 

aplicação de uma manutenção planeada, otimizada e preventiva. 

Como o BIM é uma ferramenta para gerir, de forma precisa, a informação relativa a todo o 

ciclo de vida do edifício, é também adequado para suportar dados de manutenção. Devido 

ao BIM estar ainda num processo de implementação sucessiva, os modelos de edifícios já 
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construídos não existem ou, quando são modelados, concentram-se nas componentes mais 

grosseiras da construção. Outro aspeto importante é que, como a grande parte dos 

equipamentos inseridos nos edifícios existentes não são recentes, estes não se encontram nas 

bibliotecas BIM e, portanto, requerem mais trabalho na execução do modelo (Volk, 2014). 

Durante um longo período, para as organizações, a gestão de instalações integrava as 

atividades secundárias. Desta forma, é importante identificar as práticas de FM para uma 

implementação efetiva, em particular para instituições de ensino superior (Saleh et al, 2011). 

Assim sendo, é necessário ter acesso a informações de gestão atualizadas que descrevam as 

condições da instalação e, também, a um histórico de mudanças que ocorreram na instalação, 

para que sirvam de base no planeamento da manutenção (Akcamete et al., 2010). Na Figura 

16 está representado um modelo de gestão da fase operacional do edifício. Partindo do 

modelo BIM, como base de apoio ao FM, é possível gerir o edifício e tudo o que lhe é 

inerente, durante todo o seu ciclo de vida, de forma organizada e mantendo a informação 

atualizada (Yang & Ergan, 2017). Deste modo, pretende-se que esta metodologia possa vir 

a ser utilizada para todos os elementos de um edifício, sejam eles elementos estruturais, 

mecânicos ou equipamentos. 

 

Figura 16 - Esquema de utilização do modelo BIM no apoio às tarefas de gestão FM (Yang & Ergan, 2017) 
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4. CASO DE ESTUDO 

Este capítulo surge da necessidade de aplicar, para posteriormente implementar, a 

funcionalidade da metodologia BIM na gestão da manutenção de edifícios existentes. 

Diversas são já as áreas de aplicação da metodologia BIM, no entanto, a sua utilização ainda 

se encontra muito direcionada para novas construções ou para edifícios com valor histórico 

ou patrimonial. Apesar de ainda não ser um tema muito desenvolvido, a aplicação desta 

metodologia a edifícios existentes pode trazer inúmeras vantagens. Assim, com base no caso 

prático, pretende-se demonstrar as vantagens da criação de um modelo paramétrico para um 

edifício existente, demonstrando a sua utilidade ao longo do ciclo de vida no âmbito da 

gestão do edificado. 

 Enquadramento 

O caso de estudo, o Departamento de Engenharia Civil (Figura 17), é um edifício de serviços, 

pertencente à Universidade de Aveiro e localizado no Campus da Universidade, no centro 

da cidade. Destina-se a fins educacionais do ensino superior e é nele que se realizam todas 

as atividades, teóricas e práticas, inerentes ao curso de Engenharia Civil da Universidade de 

Aveiro. 

 

 

Figura 17 – Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro 
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Composto por três pisos e uma cave, que se encontra abaixo da cota do terreno, o edifício 

tem uma área de implantação de cerca de 1600m2. Ao nível das fundações, o edifício 

apresenta uma solução em estacas moldadas, com diâmetros de 600 e 800 mm, sendo 

encabeçadas por maciços de betão com uma espessura média de 1,20 m. A superestrutura 

foi concebida com uma solução em betão armado para a zona da cave e os pisos elevados 

apresentam uma solução mista, materializada por pórticos metálicos e lajes pré-fabricadas 

alveolares.  

 Criação do Modelo Virtual 

Para que se possa aplicar a metodologia BIM ao caso de estudo é imprescindível a criação 

de um modelo virtual que se assemelhe ao edifício construído, não apenas a nível visual, 

mas também a nível das suas propriedades materiais, morfológicas e mecânicas. Para tal, 

numa fase inicial, é feito um estudo prévio de todos os elementos constituintes do edifício, 

com vista a identificar os materiais e as suas propriedades, bem como a geometria de cada 

elemento. 

4.2.1. Arquitetura e Estrutura 

A modelação paramétrica do edifício foi realizada através do software Autodesk Revit 2019, 

tendo como base as plantas das telas finais existentes em AutoCAD, conferindo assim maior 

rigor aquando da criação do modelo. Com recurso a este software, foram criados o modelo 

de arquitetura e o modelo estrutural (Figura 18). 

 

Figura 18 – Elaboração do modelo virtual com base nas telas finais 
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4.2.2. Famílias e Objetos 

Para a criação do modelo virtual no software Autodesk Revit 2019 é necessário proceder à 

criação daqueles que são denominados como os componentes do modelo. Os componentes 

do modelo representam todos os elementos de uma edificação, desde elementos simples 

como uma janela, uma porta ou uma viga, até elementos mais complexos como 

equipamentos mecânicos e elétricos. Como referido anteriormente, o Revit considera os 

elementos como objetos individuais e agrupa-os por famílias. Desta forma, no âmbito da 

presente dissertação foram criadas e modificadas várias famílias de objetos, apresentando-

se de seguida alguns exemplos. Os exemplos escolhidos foram os maciços de encabeçamento 

e os vãos envidraçados apenas para demonstrar as diferentes formas de se criar famílias de 

objetos no software. As famílias dos maciços foram criadas de raiz, isto é, foram modeladas 

no Revit atribuindo-lhes os respetivos materiais e propriedades geométricas. Para o caso dos 

vãos envidraçados, recorreu-se à biblioteca de objetos do Revit, descarregando as famílias 

de vãos envidraçados adequadas ao caso de estudo e apenas foram alteradas algumas 

propriedades para que se assemelhassem ao que está construído. 

 Exemplo Estrutural: Maciços de Encabeçamento 

Como se pode observar na Figura 19, os maciços de encabeçamento têm geometrias 

diferentes e o número de estacas correspondente a cada maciço também diverge. Surgiu, 

desta forma, a necessidade de criar um grupo de famílias de maciços que represente as suas 

propriedades geométricas e físicas. 

 

Figura 19 – Fundações do edifício objeto de estudo 
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Assim sendo, para criar todos os tipos de maciços presentes nas fundações do edifício, foram 

criadas diferentes famílias, todas elas pertencentes a um grupo, neste caso denominado de 

“Structural Foundations”. Cada família deste grupo diverge no número de estacas inerente a 

cada maciço. Por exemplo, se um maciço tem 4 estacas, independentemente da sua 

geometria, foi criada uma família com o nome “Maciço de 4 Estacas”. Dentro de cada uma 

dessas famílias estão “objetos” que correspondem às variações de geometria de cada maciço. 

A Figura 20 mostra as famílias de maciços criadas para o caso de estudo e os respetivos 

objetos criados dentro de cada uma das famílias. 

 

Figura 20 – Famílias de maciços criadas para o caso de estudo 

Optou-se por organizar os maciços por número de estacas com o intuito de que a informação 

esteja agrupada de forma lógica e facilmente percetível a qualquer utilizador do modelo. Por 

exemplo, na família “Maciço 4 Estacas” pode observar-se, pela imagem anterior, que estas 

contêm três tipologias distintas de objetos. Assim, dentro desta família estão respetivamente 

os objetos M1, M4 e M7 diferenciando-se uns dos outros apenas em questões geométricas. 

Na Figura 21 é possível observar as definições geométricas atribuídas aos maciços do tipo 

M1. 
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Figura 21 – Propriedades gerais do maciço M1 

Após a colocação do objeto M1 no modelo, algumas propriedades do objeto podem ser 

modificadas/indicadas sem que estas se apliquem a todos os objetos desta tipologia, mas 

aplicando-se no modelo a todos os objetos M1. As propriedades que podem ser alteradas, 

neste caso, são o comprimento das estacas, a cota de implantação, a classe de betão e a classe 

de recobrimento do betão nas diferentes superfícies, como se pode observar na Figura 22. 

 

Figura 22 – Propriedades individuais do maciço M1  
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 Exemplo de um elemento de Arquitetura: Vãos Envidraçados 

Para o caso dos vãos envidraçados recorreu-se à biblioteca de objetos do Revit. Esta 

biblioteca BIM contém inúmeros objetos das mais diversas áreas que podem ser inseridos 

no modelo. Como foi referido anteriormente, é cada vez mais recorrente que as empresas 

criem famílias de objetos que representem os produtos que produzem. Desta forma, os 

objetos são importados para o modelo (Figura 23) com as características do fabricante 

tornando-os representativos da realidade. Assim sendo, as diversas famílias de vãos 

envidraçados foram importadas para o modelo e apenas foi necessário ajustar a geometria 

de cada tipologia, individualmente. 

 

Figura 23 –Vãos envidraçados do edifício objeto de estudo 

À semelhança dos elementos estruturais, também os elementos arquitetónicos foram 

organizados em famílias que, por sua vez, se dividem em objetos nos quais as características 

principais são comuns, podendo existir pequenas diferenças entre eles. Na Figura 24 

encontra-se representado o esquema de organização das famílias de vãos envidraçados. 

 

Figura 24 – Famílias de vãos envidraçados modificadas para o caso de estudo 
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Assim, para uma determinada família de vãos envidraçados, torna-se possível criar várias 

tipologias de objeto, alterando apenas algumas das suas propriedades. Na Figura 25 

apresentam-se as propriedades de dois objetos distintos pertencentes à mesma família. 

                   

Figura 25 – Propriedades dos objetos de uma familia de vãos envidraçados 

O mesmo processo de criação de famílias e objetos foi adotado para os restantes elementos 

que constituem o edifício no que diz respeito à estrutura e arquitetura do mesmo. 

No final, a nível de modelação, o caso de estudo ficou como se apresenta nas figuras desta 

secção.  

 Estrutura de betão 

A Figura 26 representa os elementos da estrutura em betão modelados, ou seja, as fundações, 

a cave, a parede de reação localizada na zona do laboratório e a rampa de acesso da entrada 

principal.  

 

Figura 26 – Modelo da estrutura de betão 
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 Estrutura metálica 

A estrutura metálica (modelo da Figura 27) é composta maioritariamente por vigas e pilares 

e encontra-se contraventada na direção perpendicular aos pórticos. Tem ainda a 

particularidade de o primeiro piso se encontrar maioritariamente suspenso, atirantado por 

um cabo em forma de catenária, que assegura a estabilidade vertical do mesmo. 

 

Figura 27 – Modelo da estrutura metálica 

 Arquitetura 

Ao nível de arquitetura, foram modeladas todas as paredes interiores bem como os vãos 

envidraçados e portas, para todos os pisos do caso de estudo. Foi ainda modelada a cobertura 

com uma inclinação de duas vertentes materializada em painel sandwich. Várias imagens 

dos modelos estão representadas nas Figuras 28 a 31. 

o Arquitetura do Piso 0 

 

Figura 28 – Arquitetura do Piso 0 
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 Arquitetura do Piso 1 

 

Figura 29 – Arquitetura do Piso 1 

 

 Arquitetura do Piso 2 

 

Figura 30 – Arquitetura do Piso 2 

Após a modelação da parte estrutural e arquitetónica do edifício objeto de estudo aplicaram-

se as texturas e materiais adequados aos elementos, fornecendo ao modelo um aspeto 

semelhante ao real como representado na Figura 31. 
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Figura 31 – Modelo Revit do caso de estudo 

4.2.3. Classificação dos Espaços 

A elaboração do plano de manutenção de um edifício pode tornar-se complexa dada a 

quantidade de elementos que carecem de atenção durante o período de vida útil do edificado. 

Por outro lado, a quantidade de elementos de um mesmo grupo (como por exemplo portas 

ou vãos envidraçados) pode originar confusão no momento da aplicação do plano de 

manutenção. De forma a organizar a informação, para melhor identificar quais os elementos 

alvos de intervenção, optou-se por realizar a classificação de cada espaço de acordo com a 

sua utilização segundo a norma OmniClass. 

A classificação dos espaços permite organizar a informação do caso de estudo de forma mais 

precisa e assertiva. Por exemplo, a manutenção do piso do laboratório deve ser realizada 

com maior frequência que a do piso de um escritório, ou seja, através da utilização do espaço, 

é possível determinar intervenções mais adequadas com periodicidades mais apropriadas às 

necessidades. Outra vantagem na classificação dos espaços prende-se com a realização de 

medidas de manutenção em elementos repetitivos. Por exemplo no caso das portas ou vãos 

envidraçados, que existem em todas as divisões com características semelhantes, pode 
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tornar-se complicado identificar quais os elementos que já foram alvo de intervenção. No 

entanto, se cada um desses elementos estiver associado a um espaço, a sua identificação 

torna-se mais simples e, consequentemente, o controlo da manutenção de cada elemento é 

mais eficiente. 

No software Revit, como referido anteriormente, para além de toda a informação relativa às 

propriedades físicas, é também possível a inserção de diversos dados que auxiliam o bom 

funcionamento de uma edificação. Como tal, todos os espaços do caso de estudo foram 

classificados no modelo, segundo a tabela 13 da norma OmniClass, como se pode observar 

nas Figuras 32 a 35. A Tabela 13, tal como referido anteriormente, descreve os 

compartimentos do ambiente construído, delimitados por limites físicos ou abstratos, 

caracterizando-os consoante a sua forma. Para além da classificação OmniClass foi ainda 

atribuído um número a cada divisão que permite distinguir espaços com a mesma tipologia 

de utilização localizados em zonas distintas do edifício. 

 

 Classificação dos espaços no piso 0 

 

Figura 32 – Classificação dos espaços no piso 0 

 Classificação dos espaços no piso 1 

 

Figura 33 – Classificação dos espaços no piso 1 
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 Classificação dos espaços no piso 2 

 

Figura 34 – Classificação dos espaços no piso 2 

Conforme se indica nas figuras anteriores, todos os espaços foram classificados segundo a 

sua utilização e a cada divisão foi ainda atribuído o número a que esta está associada na 

arquitetura. Dadas as dimensões do edifício, em planta, não é possível obter uma imagem a 

uma escala legível, por esse motivo, as plantas dos diferentes pisos com a classificação dos 

espaços serão apresentadas no Anexo I. Na Figura 35 é exemplificada a classificação de um 

dos espaços, sendo que a metodologia é a mesma para todo o edifício. 

 Exemplo: Sala de aula 

O espaço escolhido para demonstrar a classificação dos espaços encontra-se localizado no 

piso 1. Na Figura 35 estão explicadas as classificações da sala de aula em questão. Como se 

pode observar na Figura 35, a sala de aula é classificada, segundo a OmniClass com o 

seguinte conjunto de números: 

13-31 13 13 

O primeiro número da identificação, o número 13, é comum a todos os espaços do edifício. 

Este número é indicativo de que a classificação que se segue é uma classificação dos espaços 

segundo a sua função, ou seja, o fim a que se destinam. O segundo número, o número 31, 

indica que o espaço é utilizado para um fim educativo, ou seja, não específica que atividades 

decorrerão no local, apenas que é um espaço associado ao ensino. O terceiro número, o 

número 13, acrescenta que o espaço está associado a uma sala de leitura ou a uma sala de 

ensino. Por fim, o último número, também ele número 13, esclarece que o espaço é uma sala 

de ensino para pessoas com idades superiores a 9 anos. 
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Figura 35 – Exemplo de um espaço identificado 

 

 

Figura 36 – Exemplo da classificação dos espaços 

A Figura 36 foi retirada da Tabela 13 da Omniclass e explica a caracterização do espaço 

descrito. 
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Figura 37 – Classificação dos espaços segundo a OmniClass 

 Implementação do Plano de Manutenção 

Para a implementação de um plano de manutenção adequado, tendo em conta que o caso de 

estudo é um edifício existente, é imprescindível fazer-se uma avaliação do estado do edifício 

e dos seus constituintes para posteriormente elaborar um plano que se adeque às 

necessidades de cada elemento fonte de manutenção. 

4.3.1. Avaliação do Estado do Edifício 

Como o caso de estudo é um edifício relativamente recente, este apresenta-se num bom 

estado de conservação pelo que, o plano de manutenção a aplicar terá um caráter mais 

preventivo do que corretivo. Posto isto, apesar de que no âmbito da presente dissertação o 

principal objetivo é criar uma metodologia que possa ser aplicada a todos os elementos 

constituintes de uma edificação, optou-se por restringir o plano de manutenção a apenas 

alguns elementos. Após a criação da metodologia, esta pode ser aplicada a qualquer elemento 

do edifício, com base no seu plano de manutenção individual.  

4.3.2. Desenvolvimento do Plano de Manutenção 

A durabilidade dos vãos envidraçados e das portas depende essencialmente do desempenho 

a longo prazo dos materiais constituintes e respetivos componentes individuais, da forma 
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como é feita a sua montagem e das ações de manutenção de que devem ser alvo ao longo do 

seu ciclo de vida. No caso dos vãos envidraçados, a escolha do tipo de caixilharias e o tipo 

de vidro são fatores essenciais para o correto funcionamento do sistema. Alguns requisitos 

inerentes a estes elementos, como a estanquidade à água e a permeabilidade ao ar, duas 

condicionantes extremamente importantes, não dependem apenas dos materiais que os 

constituem. Um componente determinante para que estes elementos desempenhem as suas 

funções é a seleção dos vedantes utilizados, que devem ser passíveis de substituição. Para 

que os elementos continuem a desempenhar as funções para as quais foram projetados é 

imprescindível uma gestão eficiente do edifício de acordo com planos de manutenção 

adequados. Como já referido, a presente dissertação tem como principal objetivo o 

desenvolvimento de uma metodologia/ferramenta de apoio à gestão da manutenção em 

edifícios existentes que se aplique a qualquer edifício, desde a fase de projeto. Desta forma, 

tendo em conta que se pretende que a metodologia permita a troca bidirecional da informação 

dos diferentes objetos paramétricos, foram desenvolvidos planos de manutenção simples, 

apenas para duas tipologias de elementos: portas e vãos envidraçados. 

O plano de manutenção de cada um dos elementos selecionados, foi desenvolvido em 

formato de tabela, com os seguintes campos de preenchimento: 

 Elemento Fonte de Manutenção 

O elemento fonte de manutenção (EFM) corresponde a uma unidade do edifício, com 

condições e mecanismos próprios de degradação, que vai sofrendo diferentes alterações no 

seu comportamento ao longo do período de vida útil de um edifício. Desta forma, a 

degradação de um edifício é o resultado do contributo da degradação individual de cada 

EFM, sendo necessária a avaliação e manutenção de cada um destes elementos. 

 Designação 

A designação do EFM, tendo em conta o âmbito da presente dissertação, é o que distingue 

os diferentes objetos de uma família. Por exemplo, existem diversos objetos dentro da 

família portas interiores, a sua designação vai permitir identificar qual desses objetos é o 

elemento fonte de manutenção. 
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 Localização 

O campo localização pretende identificar, no modelo paramétrico, o local em que se encontra 

o EFM. Este campo permite a identificação espacial do objeto, facilitando a gestão da 

manutenção e diminuindo a ocorrência de erros. Num edifício é possível encontrar diversos 

objetos com as mesmas propriedades, no entanto, nem todos têm as mesmas necessidades 

no que se refere a intervenções de manutenção, seja pela sua exposição, localização ou 

utilização, logo, definir a localização do EFM no edifício reduz a probabilidade de 

ocorrência de erros aquando da sua identificação, contribuindo para a fiabilidade das ações 

do gestor de manutenção. 

 Ação 

O campo ação indica qual a ação de manutenção a que o elemento deve ser sujeito. Um EFM 

poderá ter diferentes ações associadas, no entanto, estas podem ter periodicidades de 

intervenção distintas. Por esse motivo, as ações de manutenção de cada elemento serão 

separadas por linhas. 

 Datas de Intervenção  

Para permitir uma gestão eficiente da manutenção é de elevada importância garantir que as 

intervenções são realizadas atempadamente. Se o planeamento não for cumprido e as 

intervenções não se executarem dentro dos prazos estipulados, o desempenho do plano de 

manutenção é colocado em causa e pode não surtir efeito. Tendo em conta a importância do 

cumprimento das datas estipuladas foram criados os campos “Data da Última Intervenção” 

e “Data da Próxima Intervenção”, sendo que, este último estará associado à periodicidade da 

intervenção, explicada no próximo tópico. 

 Periodicidade 

A periodicidade de uma ação de manutenção indica a regularidade com que esta deve ser 

realizada para que o EFM garanta a sua funcionalidade e o seu desempenho. Desta forma, a 

periodicidade de cada ação tem uma grande influência no desenvolvimento do plano de 

manutenção e deve ser bem avaliada para que não afete o desempenho do EFM, uma vez 

que, apesar das ações de manutenção estarem bem definidas, se não estiverem associadas a 

corretas periodicidades, a funcionalidade do objeto é posta em causa. 
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 Custo 

Cada intervenção tem um custo associado. Desta forma, pretende-se criar um plano de 

manutenção que contemple estes custos. Apesar dos custos poderem divergir, dependendo 

da entidade executante, pretende-se dar um valor de referência para os custos das 

intervenções. 

De seguida, é apresentado o layout do plano criado para o presente caso de estudo, com os 

campos acima explicados. Em termos de organização, optou-se por agrupar a informação 

por colunas, como se pode observar na Figura 37. Foi ainda desenvolvido um cabeçalho com 

parâmetros para a identificação do autor do plano de manutenção, o edifício alvo de 

intervenção, a data de realização, a natureza do edifício e, por fim, a revisão do plano de 

manutenção, caso este seja alvo de modificações, para que o gestor tenha sempre a sua versão 

mais atualizada. 

 

 
Figura 38 – Layout desenvolvido para o plano de manutenção 

 Aplicação da Metodologia BIM ao Caso de Estudo 

Após a elaboração do plano de manutenção para os elementos considerados, é necessário 

introduzir toda a informação no modelo paramétrico de modo a torná-lo numa base de dados. 

As vantagens da aplicação da metodologia BIM, desde a fase de dimensionamento de uma 

edificação até à fase de execução, são já reconhecidas. No entanto, ao aplicar esta 

metodologia a todo o período de vida útil do edifício é possível criar uma base de dados do 

edificado que permite uma gestão eficiente, reduzindo custos e eventuais erros decorrentes 

da falta de conhecimento de intervenções realizadas anteriormente. 

4.4.1. Introdução da Informação no Modelo Paramétrico 

Para que a metodologia seja aplicada aos elementos, é imprescindível a inserção da 

informação em cada objeto ou família de objetos. 
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Assim, procedeu-se à criação de um grupo de parâmetros específicos, denominados no 

software Autodesk Revit como Shared Parameters, tendo por objetivo a organização da 

informação com vista à criação de um plano de manutenção. Na Figura 39 encontra-se 

representada a lista de Shared Parameters introduzidos e utilizados. 

 

Figura 39 – Shared Parameters para a elaboração do plano de manutenção 

Posto isto, é necessário atribuir estes parâmetros às diferentes famílias de objetos de vãos 

envidraçados e portas. Para isso, procedeu-se à edição da família de objetos e, dentro desta, 

criou-se um novo parâmetro, associando-lhe o respetivo Shared Parameter. De forma a 

possuir a informação de cada objeto organizada, estes parâmetros foram agrupados na 

categoria de parâmetros do objeto Other. Na Figura 40 encontra-se esquematizado o 

processo de associação dos Shared Parameters às famílias de objetos.  
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Figura 40 – Associação dos Shared Parameters às famílias de objetos 

Após a associação dos Shared Parameters às famílias, foi possível armazenar a informação 

inerente à manutenção de cada objeto no modelo virtual. Na Figura 41 encontra-se 

representada a listagem destes parâmetros associados a uma família de objetos.  
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Figura 41 –Shared Parameters listados numa família de objetos 

Aquando da criação destes Shared Parameters, todos eles foram definidos com a 

propriedade Instance, o que permite que estes possam ser alterados na janela de propriedades 

do objeto selecionado, como representado na Figura 42, sem ter de abrir o menu de edição 

desse objeto. Desta forma, a inserção ou alteração de informação nos objetos torna-se mais 

expedita e eficaz. 
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Figura 42 –Alteração de Shared Parameters de um objeto selecionado 

De forma a que o plano de manutenção fosse o mais completo possível, foram também 

adicionados alguns Shared Parameters ao campo de informações do modelo virtual, 

nomeadamente o “Autor”, a “Data”, o “edifício”, a “Revisão” e a “Natureza do Edifício”. 

Estes parâmetros, não sendo estritamente essenciais à elaboração do plano de manutenção, 

permitem completar a informação do mesmo, identificando quem foi o autor/responsável 

pela sua elaboração. Na Figura 43 encontra-se representada a janela de informações do 

projeto, relativa ao edifício objeto da presente dissertação, com os parâmetros acima 

referidos. 

 

Figura 43 –Informações do projeto de Revit 



Capítulo 4 – Caso de Estudo 
 

68  Eliana Batista Tavares 

4.4.2. Obtenção da informação a partir do modelo paramétrico 

A utilização de um modelo paramétrico, com o objetivo de gerir o património edificado no 

que respeita à sua manutenção, traz inúmeras vantagens, nomeadamente a qualidade e 

organização da informação disponível, e a sua atualidade. Claro está que todos estes avanços 

tecnológicos são acompanhados de algumas dificuldades durante o seu período de maturação 

que, no caso específico objeto desta dissertação, residia na extração da informação do 

software Autodesk Revit para uma folha de Excel.  

Tratando-se da utilização de um software, e com o intuito de este comunicar com outros 

softwares, foi necessário efetuar alguma programação. Para tal, recorreu-se a uma 

ferramenta de programação visual denominada Dynamo BIM. 

 Dynamo BIM 

O Dynamo BIM é um software de programação visual (Figura 41) que visa ser acessível 

tanto a não programadores quanto a programadores. Este software permite ao utilizador 

trabalhar dentro de um processo de programação visual, ligando diferentes elementos, para 

definir os relacionamentos e as sequências de ações que compõem um determinado 

algoritmo. 

Uma vez que o Dynamo BIM se interliga de forma direta com o software Autodesk Revit, os 

algoritmos criados oferecem uma ampla variedade de aplicações, desde a geração de 

geometrias complexas até à extração de informação – tudo isto em tempo real e sem 

necessitar de escrever nenhuma linha de código. 

 

Figura 44 –Interface do software Dynamo BIM 
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 Programação de rotinas recorrendo ao Dynamo BIM 

Para elaborar um plano de manutenção foi necessário obter a informação de manutenção dos 

elementos em estudo a partir do modelo paramétrico criado no software Autodesk Revit. Para 

possibilitar esta obtenção de informação, foram programados alguns algoritmos 

informáticos, recorrendo, para isso, ao Dynamo BIM. 

Como referido anteriormente, de modo a facilitar e organizar a obtenção da informação, 

foram criados alguns parâmetros, denominados Shared Parameters, e atribuídos às 

respetivas famílias, sendo esses mesmo parâmetros utilizados na criação dos algoritmos. 

De forma a obter um plano de manutenção que fosse atualizável em ambos os sentidos, ou 

seja, do Revit para o Excel e do Excel para o Revit, foram criados dois algoritmos distintos, 

um para cada um dos sentidos da informação. 

 Revit - Excel 

O primeiro passo para criação do algoritmo foi a definição da categoria de elementos para a 

qual se queria extrair a informação e, dessa categoria, quais os elementos a selecionar. Para 

isso utilizaram-se os comandos Categories e All Elements of Category, para efetuar a 

seleção, e o comando Watch, para visualizar o que estava a ser selecionado. Na Figura 45 

encontra-se representado o esquema de seleção. 

 

Figura 45 –Seleção de elementos do modelo paramétrico 
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Após a seleção dos elementos, foi necessário filtrar a informação desejada à elaboração do 

plano de manutenção. Assim, selecionaram-se os parâmetros que continham informação 

específica relativa à manutenção dos elementos, introduzidos à priori nas famílias de objetos. 

 Para obter a informação contida nos parâmetros, tais como o “Elemento Fonte de 

Manutenção (EFM)”, a “Ação”, o “Custo”, a “Periodicidade”, a data da “Última 

Intervenção”, a data da “Próxima Intervenção”, a “Localização do Objeto” e o “Mark”, 

utilizou-se o comando Element.GetParameterValueByName cujos inputs eram os elementos 

para os quais se pretendia obter a informação e o nome do parâmetro associado. Este 

processo foi repetido para os vários parâmetros referidos anteriormente. Na Figura 46 é 

apresentado o esquema de obtenção de informação de um parâmetro específico para uma 

seleção de objetos. 

 

Figura 46 –Obtenção de informação dos parâmetros de manutenção 

Uma vez que as ações de manutenção efetuadas a um determinado objeto podem ter 

diferentes periodicidades e custos associados, optou-se pela subdivisão de todos os 

parâmetros de manutenção, com exceção da “Localização”, do “Mark” e do “Elemento 

Fonte de Manutenção (EFM)”. Por exemplo, o parâmetro “Ação” foi dividido em “Ação”, 

“Ação2” e “Ação3”. Desta divisão foi pensada para o caso de estudo objeto da presente 
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dissertação em função do seu plano de manutenção, podendo ser adaptada a outras situações. 

Além disso, os parâmetros não são de preenchimento obrigatório, ou seja, poderá haver 

elementos que não necessitem de várias ações de manutenção. Desta forma, torna-se possível 

criar um plano de manutenção mais completo e detalhado em função das necessidades de 

cada EFM. 

Por questões intrínsecas ao software, os parâmetros são sempre exportados para o Excel em 

formato linha. Desta forma, dado que o layout adotado para o plano de manutenção se 

organiza em colunas, foi necessário efetuar algumas transformações de dados na rotina. Para 

isso, criou-se uma lista intermédia com o intuito de escrever cada parâmetro em células 

distintas e posteriormente efetuar a transposição dessa lista, de linhas para colunas. Os 

comandos utilizados para esta tarefa foram o ListCreate e o List.Transpose, representados 

anteriormente na Figura 46. 

Assim, e com a informação de cada parâmetro guardada numa lista intermédia, foi necessário 

organizar todas essas listas para que a exportação para o Excel fosse efetuada para as colunas 

corretas. Uma vez que alguns parâmetros foram divididos, recorreu-se ao comando 

List.Flatten para compactar a lista desses sub-parâmetros numa única lista. Posteriormente, 

recorrendo ao comando BB Data, tendo como inputs a informação a exportar, o nome da 

folha de Excel para onde será exportada a informação e a célula na qual se começará a 

escrever, condensou-se a informação de cada parâmetro. Na Figura 47 é apresentado um 

esquema da condensação desta informação. 

 

Figura 47 – Condensação da informação de cada parâmetro a ser exportada 
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Os processos descritos anteriormente, na Figura 46 e Figura 47, foram repetidos para cada 

um dos parâmetros que compõem o plano de manutenção. Adicionalmente, para que o 

cabeçalho do plano de manutenção fosse preenchido a partir de informações do modelo 

virtual, foi também programado na rotina um script que lê a informação dos parâmetros 

adicionados ao Project Information. Este script segue o mesmo raciocínio dos scripts 

apresentados anteriormente, ou seja, seleciona-se o elemento a partir do qual queremos obter 

informação, especifica-se quais desses elementos devem ser considerados, indica-se qual o 

parâmetro que desejamos extrair desses elementos e condensa-se essa informação para 

posteriormente ser exportada. Na Figura 48 encontra-se representado o esquema de obtenção 

da informação para o preenchimento do cabeçalho do plano de manutenção. 

 

Figura 48 – Obtenção da informação do cabeçalho do plano de manutenção 

Posto isto, e com a informação necessária à elaboração do plano de manutenção organizada 

em listas intermédias com disposição em coluna, criou-se uma lista final em que cada item 

corresponde a uma das listas intermédias anteriores. Por questões de organização, as entradas 

de informação nesta lista final foram colocadas de forma a seguir o layout do plano de 

manutenção da esquerda para a direita. No entanto, não seria necessário seguir uma ordem 

especifica, uma vez que a célula onde se irá iniciar a escrita de cada parâmetro se encontra 

especificada nos scripts anteriores. No final, recorrendo ao comando Write Excel cujos 

inputs são a informação a escrever e o caminho do ficheiro de Excel, exportou-se a 

informação do plano de manutenção do Revit para o Excel. Na Figura 49 encontra-se 

representado um esquema da última fase da rotina. 
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Figura 49 – Exportação da informação do Revit para o Excel 

Dado que a informação necessária à elaboração do plano de manutenção envolve vários 

parâmetros, a complexidade da rotina é um pouco elevada pois envolve muitos passos 

intermédios e muitas operações computacionais. Consequentemente, encontra-se 

representado na Figura 50 uma perspetiva global da rotina completa, assinalando os vários 

passos que são realizados, para exportação da informação para o Excel. 

 

Figura 50 – Perspetiva global da rotina de exportação de informação para o Excel 
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 Excel - Revit 

Para tirar proveito de todas as potencialidades do software Autodesk Revit, no que toca à 

bidirecionalidade da informação, foi criada uma rotina que permite importar a informação 

do plano de manutenção para o modelo virtual. 

Deste modo, torna-se possível atualizar a informação relativa à manutenção de determinado 

elemento diretamente no ficheiro de Excel do plano de manutenção e, posteriormente, 

importar essa informação para o Revit, permitindo assim manter a informação do modelo 

virtual atualizada. 

O primeiro passo na criação da rotina de importação consistiu na seleção do ficheiro de Excel 

e na leitura da informação contida nesse ficheiro. Para isso, utilizaram-se os comandos  

File Path, File from Path e Data.ImportExcel.  Na Figura 51, encontra-se representado o 

esquema para leitura do ficheiro Excel. 

 

Figura 51 – Esquema para leitura do ficheiro Excel  

Tal como referido anteriormente, também a leitura de informação é efetuada por linha, a 

partir da primeira célula do Excel. Assim, recorrendo ao comando List.DropItems, deu-se a 

instrução para que a leitura do ficheiro começasse a ser feita a partir da linha quatro, uma 

vez que as linhas anteriores pertencem ao cabeçalho do plano de manutenção. Para passar a 

informação lida, de linha para coluna, recorreu-se ao comando List.Transpose. Esta operação 

encontra-se esquematizada na Figura 52. 

 

Figura 52 – Transposição dos dados lidos de linha para coluna 
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Após a realização destas operações, a informação importada do ficheiro de Excel já se 

encontra organizada conforme aparece no layout do plano de manutenção, ou seja, por 

colunas. Posto isto, foi necessário especificar a leitura das várias colunas de informação do 

plano de manutenção, como por exemplo o EFM, a Ação, entre outros, de forma 

independente, recorrendo para isso ao comando List.GetItemAtIndex, cujo input seria o 

número da coluna a ler. Para que não ocorressem erros de importação, foi ainda utilizado o 

comando List.Clean que elimina células em branco ou nulas. Na Figura 53 é apresentado o 

esquema de leitura coluna a coluna. 

 

Figura 53 – Leitura do ficheiro Excel coluna a coluna 

O esquema representado na Figura 53 aborda especificamente o caso de leitura da coluna 

referente ao parâmetro Ação. De notar que no software Dynamo BIM a numeração tem em 

conta o algarismo 0. 

Tal como referido anteriormente, alguns parâmetros foram divididos em sub-parâmetros. 

Assim, quando é executada a rotina de importação, a leitura de uma coluna é efetuada de 

forma sequencial. Por forma a fazer uma correspondência correta dos sub-parâmetros entre 

o Excel e o Revit, foi necessário fazer uma leitura da coluna de forma intercalada. Para isso, 

recorreu-se ao comando List.Slice, cujos inputs eram o início e o final da coluna a ler e o 

incremento de leitura. Na Figura 54 é apresentado um esquema para a leitura de uma coluna 

de forma intercalada. 
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Figura 54 – Leitura de uma coluna do ficheiro Excel de forma intercalada 

Após a leitura intercalada das colunas foi necessário efetuar a correspondência dos 

parâmetros selecionados no ficheiro de Excel com os parâmetros dos objetos do Revit. Assim 

sendo, recorreu-se ao comando Element.SetParameterByName, em que os inputs eram os 

elementos que iriam ser atualizados, o parâmetro desses elementos a atualizar e os dados a 

escrever nesse parâmetro. Na Figura 55 é apresentado o esquema de atualização dos dados 

relativos à manutenção de um determinado objeto no Revit. 

 

Figura 55 – Atualização dos parâmetros de manutenção a partir de um ficheiro de Excel 

Tal como a rotina para exportação de informação do Revit para o Excel, também a rotina de 

importação de informação no sentido oposto apresenta um elevado grau de complexidade. 

Deste modo, é apresentada na Figura 56 uma perspetiva global da rotina completa, 

assinalando os vários passos que são realizados para efetuar a importação de informação 

para o Revit. 
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Figura 56 – Perspetiva global da rotina de importação de informação para o Revit 
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As rotinas, apresentadas anteriormente, foram criadas para serem aplicadas aos objetos das 

famílias janelas. Uma vez que, no âmbito da presente dissertação, se propõe a elaboração de 

um plano de manutenção para os vãos envidraçados e para as portas do edifício objeto de 

estudo, foram também criadas as respetivas rotinas de importação e exportação de 

informação para os objetos pertencentes à família portas. A criação destas rotinas seguiu a 

linha de raciocínio das apresentadas anteriormente. No Anexo II, serão apresentadas as 

rotinas de exportação e importação da informação desenvolvidas. 

A elaboração destas rotinas teve como principal pressuposto a otimização do processo de 

transferência de informação entre o Revit e o Excel, aquando da elaboração de um plano de 

manutenção. Sendo esta operação mais simples, torna-se expectável que a informação se 

mantenha sempre atualizada, quer no modelo virtual, quer no plano de manutenção. 

Outra valência destas rotinas assenta no facto de não ser necessário ter uma formação 

especifica ou um conhecimento informático avançado para efetuar a sua utilização, 

permitindo assim abranger um maior número de possíveis utilizadores das mesmas. 

Por fim, e não menos importante, a programação das rotinas foi efetuada seguindo uma 

abordagem de simplificação de processos, ou seja, efetuou-se uma programação simples do 

ponto de vista informático. Desta forma, previne-se a ocorrência de erros de funcionamento 

das rotinas e permite-se a sua execução sem a necessidade de hardware informático de 

elevado desempenho. 

4.4.3. Interação Revit ↔ Dynamo ↔ Excel 

Foram apresentados, no ponto anterior, todos os passos para a criação das rotinas que 

permitem efetuar a exportação da informação do Revit para o Excel e vice-versa. Assim 

sendo, encontram-se reunidas todas as condições para a sua utilização com vista à elaboração 

de um plano de manutenção. 

Com o desenvolvimento do software Autodesk Revit foram surgindo novas funcionalidades 

e melhorias no que toca à interface gráfica e à facilidade de utilização do mesmo. Uma das 

evoluções do software, disponível a partir da versão 2017, foi a introdução de um add-in 

denominado Dynamo Player, cuja função é a execução de rotinas programadas em Dynamo 

BIM de forma simples e eficaz. Na Figura 57 é apresentada a interface gráfica do add-in 

Dynamo Player. 
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Figura 57 –Interface gráfica do Dynamo Player 

Assim, o primeiro passo, antes da utilização das rotinas, consiste em atribuir as informações 

básicas que identificam os objetos para os quais será elaborado o plano de manutenção, 

nomeadamente o elemento fonte de manutenção, a sua designação e localização, 

preenchendo os parâmetros EFM, Mark e Localização. 

Com as informações de identificação dos objetos atribuídas, os restantes parâmetros que 

compõem o plano de manutenção podem ser preenchidos de duas formas:  

- Diretamente no Revit, tal como efetuado para os parâmetros de identificação dos objetos; 

- Após a exportação dos parâmetros de identificação dos objetos do Revit para o Excel, 

terminar o preenchimento do plano de manutenção no Excel e importar essa informação para 

o Revit. 

O método de preenchimento dos parâmetros depende do utilizador e da forma como lhe será 

mais útil elaborar o plano de manutenção. Assim, a título de exemplo, foi adotada a segunda 

forma de preenchimento de parâmetros referida anteriormente. Na Figura 58 é apresentada 

uma janela de propriedades de um objeto, com as informações que o identificam 

preenchidas. 
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Figura 58 – Parâmetros de identificação do objeto relativos ao plano de manutenção 

Além das informações de manutenção a preencher no Excel, é também necessário preencher 

o cabeçalho do plano de manutenção, de forma a ser possível identificar o autor e a data de 

elaboração do mesmo.  

Efetuado o preenchimento dos parâmetros no Excel, executa-se o add-in Dynamo Player que 

irá abrir uma janela onde serão apresentadas todas as rotinas disponíveis. 
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Figura 59 – Rotinas do Dynamo BIM disponíveis 

Posto isto, antes de executar o “Play”, é necessário ir às propriedades da rotina e fornecer os 

inputs necessários à sua execução, nomeadamente o caminho do ficheiro Excel do plano de 

manutenção e o nome da folha do ficheiro para onde serão exportados os dados. Na  

Figura 60 é apresentada a janela de propriedades da rotina, onde são fornecidos os inputs 

referidos anteriormente. 

 

Figura 60 – Propriedades da rotina – fornecimento dos inputs para a execução da mesma 
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Após a definição dos inputs, encontram-se reunidas todas as condições para exportar a 

informação do Revit para o Excel. Deste modo, executa-se a rotina efetuando o “Play” na 

janela do add-in Dynamo Player. Na Figura 61 é apresentado o layout do plano de 

manutenção após a exportação da informação. 

 

Figura 61 – Plano de manutenção preenchido com a informação exportada do Revit 

Posto isto, completaram-se as restantes informações inerentes à manutenção dos objetos e 

efetuou-se o preenchimento do cabeçalho que identifica o autor do plano de manutenção. Na 

Figura 62 é apresentado um esquema do plano de manutenção, neste caso para os vãos 

envidraçados, totalmente preenchido. 

 

Figura 62 – Plano de manutenção preenchido com toda a informação de manutenção 

Após o preenchimento do plano de manutenção no Excel, executou-se uma rotina para 

importação da informação para o Revit.  
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Tal como referido anteriormente, antes de execução da rotina, foi necessário fornecer alguns 

inputs, tais como o caminho do ficheiro a importar e o nome da folha de Excel que continha 

os dados. Na Figura 63 é apresentada a janela da rotina onde são fornecidos os inputs. 

 

Figura 63 – Plano de Manutenção preenchido com toda a informação  

Deste modo, como representado na Figura 64, a informação é importada para o Revit, 

atualizando os respetivos parâmetros de manutenção de cada objeto. 

 

Figura 64 – Atualização dos parâmetros de manutenção dos objetos no Revit 
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Além da informação de manutenção dos objetos, também a informação do cabeçalho do 

plano de manutenção é importada, aquando da execução da rotina referida anteriormente. 

Esta informação é escrita na janela das informações do projeto do Revit, nos parâmetros 

previamente definidos. Na Figura 65 é apresentada a janela das informações de projeto com 

os parâmetros preenchidos através da informação proveniente do Excel. 

 

Figura 65 – Atualização dos parâmetros das informações de projeto no Revit 

Como referido ao longo do presente capítulo, as rotinas criadas permitiram fazer a ponte 

entre o Excel e o Revit no que toca à transferência de informação. Apesar da sua 

complexidade de programação, ainda assim facilitada com a utilização do Dynamo BIM, a 

sua utilização revelou-se bastante simples e intuitiva, uma vez que, recorrendo ao add-in 

Dynamo Player, a execução destas rotinas é tão prática quanto alterar as propriedades de um 

objeto, por exemplo. 

Deste modo, torna-se possível efetuar um plano de manutenção a partir de um modelo 

virtual, mantendo a informação disponível e atualizada quer no Revit quer no Excel. 
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 Gestão da Manutenção 

Após a introdução no modelo da informação relativa à manutenção de todos os elementos e 

após a programação da interação entre os deferentes softwares acima referidos é possível 

fazer a gestão de todas as ações necessárias à preservação das funcionalidades para as quais 

o edifício foi projetado. Para uma gestão eficiente é imprescindível que as intervenções a 

realizar sejam planeadas, calendarizadas e, fundamentalmente, realizadas. Assim sendo, a 

interação entre estes três softwares tem como objetivo o auxílio das entidades responsáveis 

na otimização da gestão de processos de intervenção. 

Após o desenvolvimento do modelo paramétrico e a criação de rotinas de importação e 

exportação da informação, estão reunidas as condições para a aplicação da metodologia de 

auxílio à gestão da manutenção.  

Como referido anteriormente, foram escolhidas duas famílias de objetos do caso de estudo 

para a aplicação prática da metodologia, as portas e os vãos envidraçados. Os planos de 

manutenção desenvolvidos têm um carácter exemplificativo e pretendem demonstrar a 

aplicabilidade da metodologia de estudo. Na Figura 66 é apresentado um excerto do plano 

de manutenção desenvolvido para os vão envidraçados e, na Figura 67, um excerto do plano 

de manutenção das portas, de modo a exemplificar o resultado final do preenchimento dos 

parâmetros associados a cada um dos planos de manutenção. Uma vez que as tabelas 

desenvolvidas, com todos os elementos dos vãos envidraçados e das portas, são extensas 

dada a quantidade de elementos, presentes no objeto de estudo, estas serão apresentadas no 

Anexo III. 

 

Figura 66 – Excerto do plano de manutenção de vãos envidraçados 
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Figura 67 – Excerto do plano de manutenção das portas 

Como se pode observar, através das figuras anteriores, os planos de manutenção obtidos 

ficam organizados, com a descrição das ações de manutenção necessárias, com a 

periodicidade com que devem ser realizadas, com as datas da última e da próxima 

intervenção e, por fim, com os custos inerentes a cada uma das ações de manutenção. Para 

permitir ao gestor da manutenção uma rápida perceção de quais as próximas ações que 

devem ser realizadas, optou-se por programar uma identificação cromática nas células 

pertencentes à coluna da data da próxima intervenção. Desta forma, tendo em conta a data 

da última intervenção e a periodicidade de cada ação, a célula da próxima intervenção 

apresenta três cores possíveis. A célula estará apresentada com a cor verde se a data da 

próxima intervenção for superior a 3 meses, com a cor amarela se o intervalo de tempo até 

à próxima intervenção for entre 1 a 3 meses e, por fim, com a cor vermelha se faltar um mês 

ou menos para a realização da ação de manutenção. 

Como explicado anteriormente, a forma como é identificada a localização dos elementos 

pode variar consoante o objetivo e consoante o objeto. Na presente dissertação optou-se por 

exemplificar dois planos de manutenção distintos e assim demonstrar duas formas distintas 

de identificar os elementos. No caso dos vãos envidraçados, optou-se por definir a sua 

localização por fachadas, uma vez que a manutenção de cada um desses elementos está 

diretamente ligada à sua exposição solar, um dos principais fatores a ter em conta em objetos 

desta tipologia. Já para as portas, não só por permitir uma rápida identificação, mas também 
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porque a utilização do espaço condiciona o desgaste dos materiais, optou-se por definir a sua 

localização segundo a classificação dos espaços da Tabela 13 da OmniClass, acrescida da 

identificação da arquitetura, com uma numeração para cada divisão. 

Posto isto, com a aplicação prática da metodologia ao caso de estudo, foi possível verificar 

a utilidade da mesma no âmbito da gestão da manutenção, realçando a facilidade com que 

esta ferramenta pode ser utilizada e manipulada num ambiente open FM. Foi ainda percetível 

a forma como se reduz a perda de informação e de como, no final, esta se encontra 

organizada e integrada no objeto a que se destina/refere. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclusões 

O trabalho desenvolvido na presente dissertação veio relembrar a necessidade da 

implementação e adaptação de uma estratégia de intervenção com vista à preservação e 

manutenção do edificado existente, através da aplicação das mais recentes ferramentas de 

gestão capazes de dar resposta a essas necessidades. 

As vantagens da aplicação da metodologia BIM a novos edifícios são já conhecidas e é cada 

vez mais frequente a adoção da mesma. Com este trabalho pretendeu-se demonstrar as 

vantagens da aplicação da metodologia também a edifícios existentes e, principalmente, as 

vantagens inerentes à sua utilização durante o ciclo de vida de um edifício. Se um modelo 

paramétrico é de grande utilidade durante a fase de execução, permitindo a deteção de 

conflitos e incompatibilidades, é durante a fase de operação que o modelo pode servir como 

uma mais valia, permitindo que a gestão seja feita de forma eficaz e eficiente, culminando 

numa redução de custos e reduzindo as perdas de informação. O modelo paramétrico deve 

servir como uma base de dados do edifício, contendo as mais diversas informações, de forma 

organizada e assertiva. Deste modo, se toda a informação do edificado estiver registada e 

disponível, é possível fazer a sua gestão tendo em conta todos os processos aos quais o 

edifício foi submetido ao longo dos anos. Ao aliar a metodologia BIM à gestão da 

manutenção de um edifício, é possível organizar, num único modelo paramétrico, todos os 

dados necessários para a realização da atividade de gestão, criando assim uma base de dados 

fidedigna e atualizada. 

A implementação da metodologia BIM ao caso de estudo veio comprovar a facilidade em 

criar um modelo paramétrico de um edifício, tendo em conta que as bibliotecas de objetos 

disponíveis são cada vez mais detalhadas, a modelação de edifícios começa a ser cada vez 

mais rápida e completa.  

Com o desenvolvimento da metodologia bidirecional, através da interação entre os softwares 

Revit, Dynamo e Excel, veio comprovar-se a facilidade, após a devida criação de rotinas de 

inserção e extração de informação, com que a informação pode ser obtida, manipulada e 

extraída. A grande vantagem desta metodologia é que a informação pode ser atualizada no 

Revit ou no Excel, ou seja, basta o responsável pela manutenção atualizar a tabela de Excel, 

com os dados referentes à última intervenção que, ao correr a rotina, o modelo fica 
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automaticamente atualizado, com a informação introduzida a cada um dos objetos 

individualmente, sem perdas de informação ou incoerências. Apesar de, no início da presente 

dissertação, o objetivo principal ser o desenvolvimento de uma metodologia de gestão da 

manutenção de edifícios existentes, a verdade é que a metodologia se pode aplicar a qualquer 

edifício, seja ele existente ou novo, independentemente da tipologia. Os parâmetros 

desenvolvidos para a criação do plano de manutenção podem facilmente ser alterados ou 

acrescidos, podendo abranger diversas naturezas de dados, dependendo do objetivo a que se 

destinem. Por este motivo, os campos de aplicação desta metodologia são inúmeros, 

dependendo do objetivo final, sendo que esta pode ser adaptada para extrair qualquer tipo de 

informação dos objetos do modelo paramétrico e, desta forma abranger várias áreas de 

interesse de uma edificação. A metodologia pode trazer muitas vantagens quando 

relacionada com equipamentos e instalações, para o que a folha de Excel pode ser adaptada, 

com base na metodologia criada, permitindo também a gestão de elementos de maior 

complexidade e que requerem uma manutenção mais específica e detalhada. 

Ao aliar a Tabela 13 do sistema de classificação OmniClass, à gestão do edificado, é possível 

prever quais os elementos que mais rapidamente necessitam de intervenção, uma vez que, 

dependendo da utilização de cada espaço, as suas necessidades serão diferentes e devem ser 

ajustadas. Outra grande vantagem da utilização desta classificação é o facto de esta poder 

relacionar as atividades que decorrem em cada espaço com as exigências de desempenho do 

mesmo e, desta forma, apresentar soluções que vão ao encontro das suas necessidades. 

Face ao exposto, são diversos os campos de aplicação da metodologia desenvolvida na 

presente dissertação e as vantagens que a mesma pode oferecer, no que diz respeito à gestão 

de um edifício, podendo ser aplicada de forma livre (open FM) sem se estar obrigado a 

utilizar um software proprietário de FM. É importante entender a necessidade de gerir, de 

forma eficiente, todas as fases inerentes à construção de um edifício, ou seja, incluir nas 

tarefas de gestão do edificado a atividade de manutenção, ao longo da fase de operação. A 

introdução da tecnologia BIM implica um grande desenvolvimento na indústria da 

construção, podendo todas as suas potencialidades ser exploradas de forma a poder utilizar 

esta ferramenta ao longo de todo o ciclo de vida do edifício. Esta tecnologia, aliada a um 

sistema de gestão de manutenção de edifícios eficaz que garanta um acesso permanente a 

informação atualizada e precisa, permite que o edifício garanta as funcionalidades para as 

quais foi projetado e, consequentemente, o uso seguro de todos os seus utilizadores. 
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 Desenvolvimentos Futuros 

Sendo esta dissertação o resultado de um tema de investigação, é evidente a necessidade de 

desenvolvimento de trabalhos futuros, com o intuito de aperfeiçoar, em pormenor, vários 

pontos deste trabalho. Esses trabalhos futuros visam a otimização e ampliação da 

metodologia desenvolvida. 

 Numa primeira fase, e tendo em conta os elementos que constituem o edifício, torna-

se necessário elaborar planos de manutenção adequados que contemplem cada um 

desses objetos e, posteriormente, inserir essa informação no respetivo modelo 

paramétrico, através dos Shared Parameters, desenvolvendo os campos necessários 

para a obtenção da informação pretendida. Esta metodologia tem o objetivo de ser 

uma ferramenta de auxílio à gestão da manutenção, e desta forma, a informação que 

é inserida no modelo paramétrico deve ser adequada, objetiva e assertiva, para que a 

base de dados represente o que está construído, com o maior rigor possível. Assim, 

o desenvolvimento de planos de manutenção possibilitaria a criação de um modelo 

completo e funcional, no que diz respeito à informação inerente à atividade de gestão 

da manutenção.  

 O software Revit da Autodesk possui algumas limitações no que toca à 

importação/exportação da informação. Como foi referido anteriormente, a criação de 

rotinas no Dynamo, que permitiram a troca de informação entre os programas Revit 

e Excel, seguiu um raciocínio lógico, mas bastante trabalhoso. O desenvolvimento 

de uma rotina otimizada e simplificada, recorrendo a um menor número de passos 

para a troca desta informação, permitiria uma melhor perceção de como os softwares 

operam entre si e, consequentemente, maior facilidade na sua utilização e adaptação 

a diferentes elementos.  

 Numa fase posterior, após a criação dos diferentes planos de manutenção e a 

otimização das rotinas para a obtenção da informação, seria vantajoso desenvolver 

um arquivo organizado e catalogado, com os registos de todas as intervenções de 

manutenção ou de melhoramento a que o edifício foi sujeito. Desta forma, o edifício 

poderia contar com uma base de dados fidedigna, organizada e atualizada. Este 

arquivo serviria como um registo do comportamento do edifício antes e após as 

intervenções a que foi sujeito. Com os registos efetuados, ao longo dos anos, seria 
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possível estudar o comportamento de edifícios públicos, como universidades e 

hospitais, para perceber quais são os aspetos que estão a falhar na gestão deste tipo 

de edificações e de que forma essas anomalias podem ser evitadas/controladas. 

Quanto maior for o número de registos, mais fiáveis serão os seus resultados e, 

portanto, seria possível avaliar quais os parâmetros que devem ser melhorados, com 

maior detalhe e rigor, sem perdas de informação. 

 A aplicação da metodologia desenvolvida a diversos casos práticos de forma a 

determinar as suas potencialidades e limitações. Desta forma é possível perceber 

dentro de que parâmetros e a que tipologias de edifícios a metodologia desenvolvida 

por ser aplicada para posteriormente comprovar quais as vantagens e os benefícios 

da aplicação da mesma. 
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Corridor 13-25 11 11

Laboratório Investigação
2-22.6

Laboratory Service
Space

13-31 15 15

Laboratório Investigação
2-22.5

Laboratory Service
Space

13-31 15 15

Laboratório Investigação
2-22.4

Laboratory Service
Space

13-31 15 15

Laboratório Investigação
2-22.3

Laboratory Service
Space

13-31 15 15

Laboratório Investigação
2-22.2

Laboratory Service
Space

13-31 15 15

Laboratório Investigação
2-22.1

Laboratory Service
Space

13-31 15 15

Laboratório Design
2-19.1

Research/non-class
Class Laboratory

13-31 15 13

Escala

Desenhou

Data 1 : 100

Planta Piso 2 - Classificação OmniClass

Departamento de Engenharia Civil 20/09/2019

Eliana Tavares DEC-003
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Anexo III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelas de Manutenção 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Eliana Tavares

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino

Rev. A

Vão Envidraçado Fachada NOFX_2.1

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

FX_2.2

FX_2.3

FX_2.4

FX_2.5

FX_2.6

FX_2.7

JA_1.10



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Eliana Tavares

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino

Rev. A

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

JA_1.15

JA_1.14

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

JA_1.13

JA_1.12

JA_1.11

JA_1.9

JA_1.17

JA_1.16



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Eliana Tavares

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino

Rev. A

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

JA_1.8

JA_1.7

JA_1.6

JA_1.5

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

JA_1.4

JA_1.3

JA_1.1



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Eliana Tavares

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino

Rev. A

Vão Envidraçado Fachada NOJA_1.2

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NE

Vão Envidraçado Fachada NO

Vão Envidraçado Fachada NO

JA_2.1

JA_1.18

FX_2.8

FX_3.2

Vão Envidraçado Fachada NE

Vão Envidraçado Fachada NE

Vão Envidraçado Fachada NE

FX_3.5

FX_4.1

FX_3.1



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 6 08/01/2020 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Eliana Tavares

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino

Rev. A

Vão Envidraçado Fachada NEFX_5.1

Vão Envidraçado Fachada SE

Vão Envidraçado Fachada SE

Vão Envidraçado Fachada NE

Vão Envidraçado Fachada SE

FX_5.2

JA_3.11

JA_3.10

JA_3.9

Vão Envidraçado Fachada SE

Vão Envidraçado Fachada SE

Vão Envidraçado Fachada SE

JA_3.8

JA_3.7

JA_3.6



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Limpeza do exterior do vão (acesso difil) 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 85.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 3 09/10/2019 12.00 €

Eliana Tavares

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino

Rev. A

Fachada NEVão Envidraçado

Vão Envidraçado Fachada SEJA_3.5

Vão Envidraçado Fachada SE

Vão Envidraçado Fachada SE

Vão Envidraçado Fachada SE

Vão Envidraçado Fachada SE

JA_3.4

JA_3.3

JA_3.2

JA_3.1

Vão Envidraçado Fachada SO

Vão Envidraçado Fachada NE

FX_1.1

VE05

VE02



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Inspeção Visual : estanquidade; permeabilidade; 

funcionalidade dos mecanismos 
10/07/2019 12 09/07/2020 15.00 €

Substituição de vedantes 10/07/2019 60 08/07/2024 80.00 €

Lubrificação dos mecanismos 10/07/2019 6 08/01/2020 25.00 €

Eliana Tavares

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino

Rev. A

Vão Envidraçado 13-55 11 11

Vão Envidraçado 13-31 15 13

W1

W2

Vão Envidraçado 13-21 11

Vão Envidraçado 13-25 13 13

PE_2.1

PE_2.2



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Porta P-0.08 13-65 13 13

Porta P-0.06 13-65 13 13

Porta P-0.07 13-25 13 13

Porta P-0.05 13-65 13 13

Porta P-0.02 13-25 13 13

Porta P-0.03 13-23 19 13

Eliana Tavares Rev. A

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino

Porta P-0.01 13-25 13 13

Porta P-0.04 13-65 13 13



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Porta P-0.16 13-25 11 11

Porta P-0.14 13-31 15 13

Porta P-0.15 13-31 15 13

Porta P-0.12 13-53 35

Porta P-0.13 13-31 15 13

Porta P-0.10 13-25 13 13

Porta P-0.11 13-25 13 25

Porta P-0.09 13-25 11 11

Eliana Tavares Rev. A

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Porta P-0.24 13-55 11 11

Porta P-0.22 13-31 15 13

Porta P-0.23 13-25 11

Porta P-0.20 13-53 35

Porta P-0.21 13-53 35

Porta P-0.18 13-53 35

Porta P-0.19 13-25 13 13

Porta P-0.17 13-25 13 13

Eliana Tavares Rev. A

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Porta P-0.32 13-25 11 11

Porta P-0.30 13-23 19

Porta P-0.31 13-25 11

Porta P-0.28 13-31 15 13

Porta P-0.29 13-55 11 11

Porta P-0.26 13-65 13 13

Porta P-0.27 13-65 13 13

Porta P-0.25 13-25 13 13

Eliana Tavares Rev. A

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Porta P-0.40 13-65 13 13

Porta P-0.38 13-65 13 13

Porta P-0.39 13-65 13 13

Porta P-0.36 13-55 11 11

Porta P-0.37 13-55 29 21

Porta P-0.34 13-65 13 13

Porta P-0.35 13-55 11 11

Porta P-0.33 13-65 13 13

Eliana Tavares Rev. A

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Porta P-1.05 13-31 13 13

Porta P-1.03 13-31 13 13

Porta P-1.04 13-31 13 13

Porta P-1.01 13-31 17 11

Porta P-1.02 13-25 13 13

Porta P-0.42 13-65 13 13

Porta P-0.43 13-65 13 13

Porta P-0.41 13-65 13 13

Eliana Tavares Rev. A

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Porta P-1.13 13-65 13 13

Porta P-1.11 13-65 13 13

Porta P-1.12 13-65 13 13

Porta P-1.09 13-65 13 13

Porta P-1.10 13-65 13 13

Porta P-1.07 13-31 13 13

Porta P-1.08 13-65 13 13

Porta P-1.06 13-31 13 13

Eliana Tavares Rev. A

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Porta P-2.04 13-25 13 13

Porta P-2.02 13-55 11 11

Porta P-2.03 13-25 13 13

Porta P-1.17 13-31 15 11

Porta P-2.01 13-31 15 15

Porta P-1.15 13-23 23 21

Porta P-1.16 13-25 11 11

Porta P-1.14 13-63 13 11

Eliana Tavares Rev. A

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Porta P-2.12 13-65 13 13

Porta P-2.10 13-65 13 13

Porta P-2.11 13-55 11 11

Porta P-2.08 13-65 13 13

Porta P-2.09 13-65 13 13

Porta P-2.06 13-25 13 13

Porta P-2.07 13-55 11 11

Porta P-2.05 13-55 11 11

Eliana Tavares Rev. A

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Porta P-2.20 13-55 11 11

Porta P-2.18 13-31 15 15

Porta P-2.19 13-55 11 11

Porta P-2.16 13-55 11 11

Porta P-2.17 13-55 11 11

Porta P-2.14 13-31 15 15

Porta P-2.15 13-55 11 11

Porta P-2.13 13-65 13 13

Eliana Tavares Rev. A

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Porta P-2.28 13-31 15 15

Porta P-2.26 13-55 11 11

Porta P-2.27 13-55 11 11

Porta P-2.24 13-31 15 15

Porta P-2.25 13-25 11 11

Porta P-2.22 13-55 11 11

Porta P-2.23 13-55 11 11

Porta P-2.21 13-31 15 15

Eliana Tavares Rev. A

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Porta P-2.36 13-63 13 11

Porta P-2.34 13-65 13 13

Porta P-2.35 13-65 13 13

Porta P-2.32 13-55 11 11

Porta P-2.33 13-65 13 13

Porta P-2.30 13-55 11 11

Porta P-2.31 13-31 15 15

Porta P-2.29 13-55 11 11

Eliana Tavares Rev. A

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino



Autor Data 16/07/2019 Revisão

Edificio Natureza

EFM Designação Localização Ação Data Última Intervenção Periodicidade Data Próxima Intervenção Custo

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

22/06/2019 6 21/12/2019 15.00 €

Reajuste das dobradiças 22/06/2019 24 21/06/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 22/06/2019 6 21/12/2019 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

20/08/2019 6 18/02/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 20/08/2019 24 19/08/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 20/08/2019 6 18/02/2020 8.00 €

Inspeção Visual : integridade estrutural; 

alinhamento e nivelamento; funcionalidade dos 

mecanismos 

15/09/2019 6 15/03/2020 15.00 €

Reajuste das dobradiças 15/09/2019 24 14/09/2021 25.00 €

Lubrificação dos mecanismos 15/09/2019 6 15/03/2020 8.00 €

Porta P-2.44 13-55 11 11

Porta P-2.42 13-55 11 11

Porta P-2.43 13-31 15 13

Porta P-2.40 13-31 15 13

Porta P-2.41 13-55 11 11

Porta P-2.38 13-65 13 13

Porta P-2.39 13-65 13 13

Porta P-2.37 13-65 13 13

Eliana Tavares Rev. A

DEC Universidade de Aveiro Estabelecimento de ensino


