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RESUMO  

Na atual sociedade, o conceito de manutenção encontra-se ainda muito associado a elementos 

mecânicos sendo poucas as pessoas que estão sensibilizadas com a manutenção dos seus edifícios. Nos 

raros casos em que se pratica a manutenção em edifícios não é retirado total beneficio da sua prática já 

que esta carateriza-se por rotinas de inspeção e/ou procedimentos reativos, não se assistindo à 

implementação de estratégias preventivas, a gestão de emergência, manutenção de cadastro, etc. 

Os edifícios de utilização intensiva motivam nas entidades gestoras uma preocupação para garantia de 

bom funcionamento dos seus componentes, ou seja, para a sua manutenção. As estações 

metropolitanas são um bom exemplo de edifícios de desgaste rápido onde se confrontam as 

metodologias de manutenção de elementos mecânicos com a manutenção de edifícios. 

Uma das formas de gerir as operações de manutenção de edifícios de utilização intensiva prende-se 

com a necessidade de identificar parâmetros de desempenho ao invés de se especificarem rotinas de 

intervenção, por exemplo, passar um líquido desinfetante e de odor agradável para “limpeza” de um 

sanitário público, não é garantia do bom funcionamento, é necessário identificar indicadores de 

desempenho. 

Com base no modelo adaptado pela autora, a partir de um outro proposto pela União Europeia para 

controlo de desempenho das centrais nucleares, pretende-se que, a partir de uma rápida e fácil 

inspeção ao elemento, se consiga obter indicadores de desempenho associado a esse mesmo elemento 

fonte de manutenção. 

Tendo com exemplo de um edifício de utilização intensiva, as estações metropolitanas do Porto, 

pretende-se, com este trabalho, elaborar um modelo que permita a avaliação do elemento construtivo, 

tendo por base o estado de conservação. O objetivo deste trabalho passa então por estabelecer, 

contratualmente, indicadores de nível de desempenho (KPI) para avaliação da manutenção dos 

elementos construtivos. 

A nível de contrato foi indicado um valor máximo, acima do qual se encontram valores que não serão 

permitidos para o nível de desempenho do elemento, e ainda um valor “ideal” para o KPI desse 

mesmo elemento. 

Foram ainda desenvolvidos Indicadores do Nível de Desempenho para os Serviços de Manutenção, 

assim como propostas, medidas proactivas de manutenção. 

Com este trabalho conclui-se que é possível avaliar as politicas de manutenção implantadas, através da 

utilização de indicadores de níveis de desempenho, demonstrando-se mais eficazes que as recorrentes 

inspeções visuais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Manutenção de edifícios, KPI, edifícios de utilização intensiva, contratos de 

manutenção, indicadores de níveis de desempenho de elementos construtivos, indicadores de níveis de 

desempenho de serviços de manutenção. 
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ABSTRACT  

In modern society, the concept of maintenance is still very much associated with mechanical elements 

being few who are sensitized to the maintenance of their buildings. In the rare cases in which 

maintenance is carried out in buildings is not taken away total benefit their practice since this is 

characterized by inspection routines and/or reactive procedures, not watching the implementation of 

preventive strategies, emergency management, maintenance of register, and so on. 

Motivate-intensive use buildings in the managing bodies a concern to guarantee proper functioning of 

its components, namely, for its maintenance. Metro stations are a good example of fast wearing where 

buildings face maintenance methodologies of mechanical elements with the maintenance of buildings. 

One of the ways to manage the maintenance-intensive use buildings relates to the need to identify 

performance parameters rather than specify intervention routines, such as, spread a pleasant odor and 

disinfectant liquid to "cleaning" of a public restroom, is no guarantee of proper functioning, so that it 

is necessary to identify performance indicators. 

Based on the model adapted by the author from another proposed by the European Union for 

performance monitoring of nuclear power stations, it is intended that, from a quick and easy inspection 

to the element, you can obtain performance indicators associated with this same element maintained 

source. 

Taking into account of an intensive building - Oporto Metro stations – it is intended with this work to    

draw up a model assessing the constructive element, based on the State of conservation. The purpose 

of this work is to contractually establish performance indicators (KPI) for evaluation of the 

maintenance of constructive elements. 

The level of contract was indicated a maximum value, above which are values that are not allowed to 

the performance level of the element, and an "ideal" value for the KPI that same element. 

Performance level indicators were developed for the Maintenance Service, as well as proposals, 

proactive maintenance measures. 

With this work it is achieved the possibility to assess maintenance policies deployed through the use of 

indicators of performance levels, demonstrating more effective than the applicants visual inspections. 

 

 

KEYWORDS: maintenance of buildings, KPI, intensive use buildings, maintenance contracts, 

performance indicators of constructive elements, indicators of performance levels of maintenance 

services. 
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1 

INTRODUÇÃO  

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO ECONÓMICO E SOCIAL  

As estações metropolitanas são um importante ponto de passagem no quotidiano da sociedade atual. 

Para que as pessoas possam movimentar-se sem qualquer impedimento e sem que nenhum serviço de 

que necessitam falhe, é necessário manter as estações e para tal é necessário criar estratégias de 

manutenção de modo a garantir que tudo funciona e se apresenta como é suposto. 

Porém, atualmente não é muito usual ver esta prática de manter os edifícios. É muito mais vistoso, 

politicamente, reabilitar edifícios e mesmo a nível dos edifícios habitacionais aplica-se muito a 

estratégia de que só se arranja se estragar. As pessoas ainda não interiorizaram que se forem gastando 

pequenas quantias monetárias, para lavar a pintura exterior da casa, lubrificar as janelas, envernizar os 

pavimentos, entre outras, esses elementos durarão mais tempo sendo o custo no final da sua vida útil, 

em regra geral, menor com estratégias de manutenção do que sem elas.   

Por esse motivo já se começa a ver as grandes empresas, que possuem edifícios de utilização intensiva, 

ou seja, edifícios de desgaste rápido, a aplicarem e a terem especial atenção à manutenção dos seus 

edifícios. Veja-se o caso das estações metropolitanas: 

A empresa Metro do Porto (MP), é responsável pela deslocação diária de milhares de pessoas, tendo a 

ainda de garantir que nenhum serviço, ligado ao seu principal moto, seja interrompido. No entanto não 

é bastante! Cada vez mais se dever ter em atenção a imagem que é transmitida aos utentes. 

11 de outubro de 2014 ([www.1]) 

“Utentes do Metro de Lisboa criticam falta de manutenção Empresa rejeita as críticas e garante que 

as avarias são pontuais. 

"Numa estação de metro, as coisas têm de funcionar", defendeu o porta-voz do movimento, Aristides 

Teixeira (…) "As coisas vão-se arrastando no tempo e põem a placa a dizer 'avaria'. Passamos a 

contar aquilo como adquirido, mas as coisas não podem decorrer deste modo. É um roubo, um ultraje 

e um serviço que não é prestado", assinalou. (…) ".” 

Como se pode depreender no excerto de notícia apresentado, qualquer falha que exista é rapidamente 

notada e comentada por todos os utentes da estação, o que vai influenciar negativamente a imagem da 

empresa. E é neste ponto, que a Engenharia Civil se torna fundamental. Através da manutenção das 

estações metropolitanas, consegue-se garantir uma boa apresentação, para além do bom 

funcionamento de todas as componentes da estação, fazendo-se chegar aos utentes uma imagem que 

transmite segurança e bom funcionamento. 
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1.2. PROBLEMÁTICA 

Por dia, milhares de pessoas passam pelas estações metropolitanas, tornando estas num local essencial 

para o seu quotidiano. Por este motivo, torna-se necessário eliminar qualquer tipo de falha que exista 

ou possa vir a existir e, para tal, existe uma empresa que é responsável pela manutenção dos diversos 

elementos fonte de manutenção, mas, como se conclui do excerto de notícia apresentado, muitas vezes 

essa manutenção não é eficaz. Tal, deve-se ao facto de a contratação de empresas prestadoras de 

serviços de manutenção ser vulgarmente realizada através da imposição de rotinas periódicas e não 

com base no desempenho que é exigido aos elementos construtivos.  

Da problemática existente podemos retirar a seguinte pergunta, que vai ser a linha orientadora do 

trabalho aqui desenvolvido: 

Como avaliar e estabelecer contratualmente o desempenho funcional dos elementos construtivos? 

 

1.3. OBJETIVOS 

Atendendo à problemática apresentada e de modo a contrariar a tendência que se tem vindo a verificar 

em certos edifícios (existe manutenção, mas não são percetíveis os resultados desta no desempenho 

dos elementos construtivos) pretende-se propor um contrato de manutenção diferente, que não será 

determinado pela imposição de rotinas, mas sim tendo em conta o desempenho funcional pretendido 

para cada elemento construtivo. 

Para que esse controlo seja possível, serão desenvolvidos indicadores de nível de desempenho (KPI). 

Deste modo pretende-se com o trabalho aqui descrito desenvolver os seguintes aspetos:  

1. Propor um modelo para a obtenção de indicadores de nível de desempenho dos elementos 

construtivos; 

2. Quantificar indicadores de nível de desempenho para o serviço de manutenção e 

procedimentos de manutenção para cada elemento construtivo; 

3. Pôr em prática os indicadores desenvolvidos, para uma melhor adaptação á realidade. 

 

1.4. METODOLOGIA 

Primeiramente é interessante entender a natureza do trabalho aqui a desenvolver. Trata-se de uma 

investigação orientada ao problema, ou seja, uma vez conhecida a problemática (desenvolver 

indicadores do nível de desempenho do elemento) será utilizado um conjunto de técnicas para a 

resolução do mesmo. 

Optando por uma abordagem com base no método científico e identificado o problema, é necessário 

reunir informações através de pesquisas, direcionadas para artigos e revistas de caráter científico, e 

investigações, pois só assim, obtém-se as ferramentas necessárias para o desenvolvimento do modelo. 

Segue-se um fluxograma com a metodologia que servirá de condução ao trabalho a realizar: 
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Fig. 1 - Metodologia orientadora da tese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note-se que, devido ao tempo disponível e á dimensão da empresa em questão, não será possível pôr 

em prática o modelo elaborado para todos os elementos construtivos, sendo a aplicação do modelo 

feita aos revestimentos que se considera ser o caso de estudo utilizado para validação do conceito. 

 

1.5. ÂMBITO 

A Metro do Porto é responsável pela gestão de mais de 80 estações, sendo que 14 delas são 

subterrâneas. Apesar de representarem a menor parte, é às estações subterrâneas, que estão associados 

a maior parte dos problemas de manutenção, reportados à empresa.  

O trabalho desenvolvido terá em atenção os edifícios de utilização intensiva, como é o caso das 

estações metropolitanas existentes na cidade do Porto e, pelos motivos antes apresentados, com maior 

incidência nos elementos construtivos e anomalias das estações subterrâneas. 

  

1.6. ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Apresenta-se agora a estrutura da dissertação com evidenciação dos principais aspetos a serem 

tratados em cada capítulo. Esta encontra-se dividida em 5 capítulos seguida da respetiva bibliografia e 

anexos. 

O presente capítulo e primeiro capítulo, Introdução, como já verificado, introduz o tema de 

investigação através de um enquadramento social e económico, seguido da apresentação dos objetivos 

propostos, assim como a metodologia utilizada para os abordar e o âmbito em que este trabalho 

decorrerá. 
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Segue-se o segundo capítulo, designado por “Enquadramento do conhecimento”, no qual se pretende 

informar o leitor do trabalho/pesquisas já realizadas sobre o tema da manutenção com particular 

incidência no trabalho realizado até à data, pelo senhor professor Rui Manuel Gonçalves Calejo 

Rodrigues. Neste capítulo também estará incluída uma breve abordagem ao conceito de análise SWOT 

(Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats). 

O terceiro capítulo “A Empresa de Acolhimento” inclui a apresentação do caso de estudo, assim 

como a análise SWOT aplicado ao sistema de manutenção implantado e ao software utilizado para a 

gestão de manutenção. 

Já no quarto capítulo será apresentado o modelo de desenvolvimento dos indicadores de desempenho 

dos elementos construtivos. Os elementos estudados neste capítulo, serão as grades de portas 

automáticas, os revestimentos de pavimentos interiores e o revestimento de paredes. 

O capítulo seguinte, o quinto, apresenta a aplicação do modelo desenvolvido às diversas estações. 

O último capítulo, sexto, reúne as conclusões retiradas do trabalho produzido, conjunto de propostas 

de estratégia de manutenção, assim como indicações de desenvolvimentos futuros do tema. 

Por último, serão apresentados os anexos no qual estarão incluídas informações consideradas 

importantes para a compreensão do trabalho desenvolvido. 

Esta dissertação assenta sobre 4 grandes grupos: o introdutório, contextualizando o leitor do que é 

pretendido com o trabalho realizado, um segundo grupo no qual é apresentada a componente mais 

teórica. Contrastando com este último, segue-se o grupo considerado o foco do trabalho em si, 

incluindo a apresentação do caso de estudo, assim como a sua abordagem segundo a metodologia 

escolhida e posterior aplicação do modelo desenvolvido. Por fim o último grupo reúne as análises dos 

resultados obtidos com respetivas conclusões e sugestões de desenvolvimentos futuros.  
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2.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

No presente capítulo pretende-se dar a conhecer ao leitor os principais conceitos que sustentam este 

trabalho, apesar de se assumir que já se encontra familiarizado com muitos dos que aqui são 

apresentados, tais como: 

 Manutenção de Edifícios; 

 Manutenção Preventiva; 

 Manutenção Corretiva; 

 Agentes de degradação; 

 Elementos Fonte de Manutenção; 

 Exigências funcionais de desempenho; 

 Condição de estado; 

 Indicadores de desempenho da manutenção. 

Relativamente ao tema da análise SWOT é pressuposto que o leitor tem conhecimento dos conceitos 

que estão diretamente ligados a esta área, sendo eles: 

 Forças; 

 Fraquezas; 

 Oportunidades; 

 Ameaças. 

Ao longo do capítulo serão feitas referências a trabalhos já realizados no âmbito de estudo, que vêm 

justificar e dar base aos trabalhos daqui para a frente realizados. 

  

2.2. MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS 

2.2.1. GESTÃO DE EDIFÍCIOS 

A gestão de edifícios, subdivide-se em três grandes atividades: técnica, económica e funcional; e tem 

por objetivo garantir o nível de desempenho do edifício através da implantação de um conjunto de 

mecanismos que garantam o cumprimento das exigências que são atribuídas ao edifício. Explica-se 

agora em que consiste cada uma das atividades ligadas à gestão de edifícios citando, tal como em 

alguns trabalhos, as definições propostas pelo Professor Rui Calejo Rodrigues [1a]:  
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“A actividade Técnica engloba todos os processos relacionados com o desempenho do edifício, dos 

seus elementos ou componentes. 

A actividade Económica integra todos os processos financeiros ou contabilísticos relacionados com o 

edifício decorrentes dos encargos com o seu funcionamento. 

A actividade Funcional assume todas as questões decorrentes da utilização do edifício num 

determinado contexto que se pode caracterizar pelos utentes, pela legislação, pelas relações com 

próximos, etc.”  

Desde modo, a manutenção apresenta-se como o principal processo de gestão técnica visto ser “uma 

combinação de ações técnicas e respetivos procedimentos administrativos que, durante a vida útil do 

edifício, se destinam a assegurar que o edifício, ou suas partes, desempenhe as funções para que foi 

dimensionado.” [2]. Contribui de igual maneira para a área económica já que nesta ultima são 

contabilizados os custos inerentes à manutenção. Estes apresentam-se constantes e baixos durante um 

determinado período de anos, existindo picos no fim da vida útil dos elementos fonte de manutenção 

(por exemplo, durante 10 anos basta realizar uma limpeza às tintas das paredes, no entanto ao fim dos 

10 anos vê-se necessário uma repintura, já que a tinta inicial atinge o fim da sua vida útil). 

As medidas tomadas em conta da atividade funcional já se adaptam muito ao tipo de edifício. No 

presente caso das estações metropolitanas deve promover, entre outros, a correta sinalização dos 

caminhos que os utentes têm de percorrer para chegar ao seu destino. 

Cabe à manutenção implantar um conjunto de medidas que permitam que os diversos elementos 

cumpram as suas exigências de nível de desempenho. 

 

2.2.2. MANUTENÇÃO VS. REABILITAÇÃO 

É, no entanto, muito fácil de confundir manutenção com reabilitação! Para uma melhor compreensão 

apresenta-se um gráfico, fig. 2, que pretende ilustrar a diferença entre os dois conceitos: 

 

 

 

Fig. 2 - Curva teórica da evolução do desempenho do Nível de Desempenho, no 
tempo, de um edifício submetido a Manutenção e Reabilitação. [1b] 
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Através do gráfico podemos observar que o desempenho do edifício tem tendência a decair ao longo 

dos anos. Este fenómeno é justificado pelo simples fato de um edifício não ser um elemento isolado, 

estando, portanto, em constante exposição a agentes de degradação, a indevida utilização, etc. 

Como se depreende tanto a intervenção no âmbito da manutenção, como no âmbito da reabilitação têm 

como principal objetivo estender a vida útil dos edifícios, reestabelecendo, ou incrementando, o nível 

de desempenho inicial do edifício.  

Faz sentido falar em reabilitação se o edifício já se encontra na fase de envelhecimento, podendo 

através desta intervenção elevar o edifício a um novo nível de desempenho exigencial: “(…) recuperar 

para as exigências atuais o edifício Beneficiando-o, Inovando, Modernizando. É por isso que se diz 

que um edifício Reabilitado “nasceu de novo”.” [3]. Já a manutenção limita-se a repor o nível de 

desempenho inicial sendo as intervenções neste âmbito principalmente incidentes na Vida Útil 

Corrente do edifício devendo, no entanto, acompanhar toda a vida útil deste (desde o inicio da sua 

utilização, até ao termino desta).  

 

2.2.3. MODELOS E ESTRATÉGIAS DE MANUTENÇÃO 

Numa pesquisa rápida, num motor de buscar corrente, por “Building Maintenance”, consegue-se 

encontrar inúmeros artigos científicos com a apresentação de modelos de manutenção, no entanto 

muitos dizem respeito à Manutenção Industrial. Conceito este que não deve ser confundido com 

Manutenção de Edifícios. Segue-se então, uma breve apresentação do conceito: 

 

 

 

 

 

 

 

De um lado encontra-se a manutenção industrial que recai nos elementos mecânicos que difere em 

muito da manutenção ligada aos edifícios. Note-se que nos elementos mecânicos, ou seja, dinâmicos, é 

mais fácil prever o seu comportamento, enquanto que em elementos estáticos, como é o caso dos 

edifícios, a tarefa torna-se um bocado mais complicada. 

 

2.2.3.1. Manutenção industrial 

Neste tipo de manutenção são abordadas metodologias pelas quais, e através de medições das 

caraterísticas dos elementos (temperaturas, vibrações, etc.), é possível determinar um período de 

termino da vida útil ou até quando é preciso substituir uma das suas componentes. Concluindo: através 

dos desgastes provocados pelos movimentos das componentes mecânicas (atrito existente entre as 

peças, choques das componentes e utilização excessiva) consegue-se prever quando será necessário 

substituir ou intervir no elemento. Uma vez que o comportamento destes elementos é previsível 

surgem conceitos ligados a esta temática tais como, por exemplo, Tempo Médio Entre Falhas e 

Reliability (conceito muitas vezes ligado ao de segurança, determina a probabilidade de um elemento 

funcionar com as exigências requeridas em determinadas condições num período de tempo indicado). 

Fig. 3 - Manutenção Industrial vs. Manutenção de Edifícios 
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Relembra-se que ainda não é possível prever o comportamento dos edifícios uma vez que, a estes, 

estão associadas solicitações muito diversificadas que contribuem para a degradação dos mesmos e 

possuem soluções construtivas muito diferentes, por vezes, de difícil compatibilidade.  

É no âmbito da Manutenção Industrial que grande parte dos modelos de manutenção são criados. 

Remete-se o leitor para o artigo "Strategic maintenance management" do Journal of Quality in 

Maintenance Engineering [4] no qual se pode encontrar uma explicação com devido enquadramento 

cronológico dos principais modelos de manutenção. Apresenta-se de seguida um breve resumo para 

uma melhor compreensão da Manutenção Industrial, relembra-se que é pressuposto que o leitor está 

familiarizado com os conceitos apresentados. 

 

Fig.4 - Organização cronológica do surgimento dos modelos de Manutenção Industrial 

Inicialmente a manutenção não passava de uma ação corretiva (Corrective Maintenance), ou seja, 

apenas quando o equipamento apresenta uma falha, a equipa especializada é chamada ao local para 

corrigir a anomalia. A CM é considerada uma estratégia e não um modelo de manutenção. Só na 

década seguinte surge a política de Manutenção Preventiva (PM) que por sua vez sustenta o modelo de 

Operation Research. Este modelo não é aplicável aos edifícios, já que através de pesquisas de técnicas 

e métodos analíticos tenta otimizar a eficiência dos equipamentos. 

Os dois últimos modelos aqui apresentados são o RCM (Reliability Centred Maintenance) que permite 

antever a necessidade de intervenção nos componentes, já que se baseia no FMEA (Failure Mode 

Effects Analysis). Um dos seus princípios é o estabelecimento de requisitos mínimos de manutenção. e 

o TPM (Total Productive Maintenance) sobre o qual se pode ler com mais detalhe o artigo "Total 

productive maintenance: literature review and directions" de Ahuja I.P.S. e J.S. Khamba [5]. 

 

2.2.3.2. Manutenção de Edifícios 

Do outro lado, apresenta-se a Manutenção de Edifícios que remete aos elementos estáticos (paredes, 

pavimentos, janelas…) nos quais é difícil prever como e quando ocorrerá falhas, já que a compreensão 

do comportamento dos edifícios se revela complicada. 

Os principais motivos da dificuldade em prever o comportamento dos edifícios são, tal como o 

descrito no trabalho do Professor Rui Calejo Rodrigues [1c], os seguintes: 

 “Grande diversidade da atuação dos utentes; 

 Diferentes formas de atuação (corretas e incorretas); 

 Elevado número de respostas funcionais a que o edifício está solicitado; 

 Multiplicidade de resposta a grande diversificação de fontes de degradação; 

 Produto de um faseamento e não de uma ação única.”  

Relativamente à manutenção dos edifícios não existe um modelo de aplicação concreto. Ou são 

aplicadas estratégias isoladas (preventiva ou corretiva), ou é implantado o Sistema de Manutenção 
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Fig. 5 - Práticas ligadas à manutenção 

Integrado, sendo este o que mais se aproxima à ideia de modelo. Este é composto pelas estratégias 

aqui já mencionadas: manutenção preventiva, corretiva; e da gestão da vida útil. O conjunto destas 

estratégias dá origem ao Plano de Manutenção (PM) e neste estão englobadas as práticas ligadas à 

manutenção que devem ser realizadas para manter um bom nível de desempenho do edifício. 

A manutenção preventiva, tal como se pressupõe do nome, previne a redução do nível de desempenho, 

através de rotinas de inspeção, limpezas (de higienização e técnicas) e pro-ação. Por gestão da vida útil 

entende-se a substituição ou intervenção programada, conforme a vida útil dos elementos fontes de 

manutenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O seguinte esquema, fig. 6, da autoria do Professor Rui Calejo Rodrigues, representa o Sistema 

Integrado de Manutenção do qual se pode ler com maior detalhe na dissertação de mestrado de Ana 

Alves 

[6]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 - Processo do Sistema de Manutenção Integrada 
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2.3. AGENTES DE DEGRADAÇÃO 

Revela-se interessante perceber quais são as fontes de degradação que condicionam o comportamento 

do edifício (sobre este assunto poderá encontrar-se mais informação na dissertação de doutoramento 

da Arquiteta Patricia Fernandes Rocha [7]). Num primeiro plano encontra-se os erros. Estes devem-se 

a Erros de Projeto já que em maior parte das vezes os pormenores ou não existem, ou estão mal 

detalhados/especificados; a Erros de Execução, depara-se com casos em que não foi obedecido o 

projeto, em que a mão de obra era pouco especializada, …; e a Erros de Utilização, é comum um 

apartamento ser projetado para habitação e mais à frente vir a ser utilizado como escritórios.  

As fontes de degradação podem ser independentes da atividade sendo a degradação destas explicada 

pelas solicitações ambientais (as vibrações próprias do edifício, a radiação solar e a ação química dos 

elementos presentes na atmosfera). Numa inspeção à cobertura de um edifício hospitalar ou de uma 

moradia pode verificar-se que o estado de degradação de ambas será bastante semelhante. 

A degradação de um edifício pode ainda estar ligada à atividade de utilização ou mesmo ser causada 

por acidentes, entendendo-se aqui por acidente desvios da utilização para a qual estava projetado, ou 

seja, esforços não pensados sobre os elementos (inundações, vendavais…). 

Na norma ISO 15686-1 (2011) [2], é ainda possível encontrar uma tabela resumo dos agentes que 

contribuem para a degradação dos componentes dos edifícios e da qual se apresentação uma tradução:  

Quadro 1- Agentes de degradação, norma ISO 15686-1 (2011) 

Natureza Classe Exemplos 

Agentes Mecânicos 

Gravitação Sobrecarga, ação da neve. 

Forças ou deformações 

impostas ou restringidas 

Formação, expansão e contração de gelo, 

deslizamento e deslocamento de terras. 

Energia Cinética Impactos, tempestades de areia e 

choques pela ação da água. 

Vibração e ruídos Abertura de túneis, vibrações devidas a 

tráfego ou domésticas. 

Agentes 

Eletromagnéticos 

Radiação Raios solares, UV e radiação radioativa. 

Eletricidade Reações eletrolíticas e iluminação. 

Magnetismo Campos magnéticos. 

Agentes Térmicos 
Níveis extremos ou variações 

rápidas de temperatura 

Calor, frio, geada, choque térmico, fogo. 

Agentes Químicos 

Água e solventes Humidade do ar, humidade do solo, 

precipitação, álcool. 

Agentes oxidantes Oxigénio, desinfetantes. 

Agentes redutores Sulfuretos, amoníaco. 

Ácidos Ácido carbónico, excrementos de 

pássaros. 

Bases Cal, hidróxidos, cimentos. 
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Sais Nitratos, fosfatos, cloretos, gesso. 

Químicos neutros Calcário, gordura, tinta, óleo. 

Agentes Biológicos 
Vegetação e microrganismos Bactérias, bolores, fungos raízes. 

Seres vivos Roedores, térmitas, vermes, pássaros. 

 

2.4. ELEMENTOS FONTE DE MANUTENÇÃO  

Rapidamente compreende-se que os edifícios não trabalham/degradam-se como um todo, mas sim por 

elementos, conforme a sua exposição aos agentes de degradação enumerados. 

Apresenta-se então um esquema com a divisão de um edifício nos seus diversos elementos: 

 

Fig. 7 - Elementos de um Edifício [7] 

 

Mas como analisar o estado de degradação de cada um destes elementos? 

 

2.5. EXIGÊNCIAS DE DESEMPENHO FUNCIONAL 

A norma ISO 15686-10 define degradação como um “processo pelo qual uma ação, num elemento, 

provoca a deterioração de uma ou mais propriedades” [8] conduzindo o elemento a uma redução do 

seu desempenho. Conclui-se então que para identificar o estado de degradação de um elemento, é 

necessário conhecer as exigências funcionais que lhe são atribuídas.  

Porém, o conceito de exigência em Portugal, não está bem definido, sendo muitas vezes confundido 

com um outro conceito, o de requisito – assim como a Arquiteta Patrícia Fernandes Rocha disserta no 

seu trabalho [7]. 

Elementos 
Edifícados

Estrutura

• Fundações

• Elementos verticais

• Elementos horizontais

Panos de parede

• Parede Exterior

• Parede Interior

Cobertura

• Acessivel

• Não acessivel

Acabamentos

Revestimentos horizontais

• Tetos

• Pavimentos

Revestimentos verticais

• Interiores

• Exteriores

Vão exteriores

• Portas 

• Janelas

Vãos interiores

• Portas

Instalações

Abastecimento 
de água

Esgoto

Eletricidade

Outros
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Uma exigência é cumprida se forem obedecidos determinados requisitos. Concretizando: para se puder 

dizer que um edifício cumpre a exigência acústica, é necessário que apresente limitação à transmissão 

de sons de condução aérea, de percussão e que os equipamentos nele instalado não produzam ruído 

acima do que é permitido. Estes três últimos tópicos representam os requisitos de uma exigência. 

Apresenta-se de seguida um quadro com as exigências e respetivos requisitos que um edifício deve dar 

resposta, segundo a Arquiteta Patricia Fernandes Rocha resultante de uma compilação e posterior 

adaptação dos diferentes trabalhos desenvolvidos neste tema. 

Quadro 2 - Exigências de desempenho e respetivos requisitos 

Exigências de Desempenho Requisito 

S
e
g

u
ra

n
ç
a

 

 

Estrutural e 

Estabilidade 

Estabilidade dos elementos 

Solicitações de ocorrência habitual 

Solicitações de ocorrência excecional  

Contra Incêndios Evacuação e sinalização 

Limites à propagação e comportamento de reação ao fogo  

Condições de segurança e acessibilidade (acesso para bombeiros) 

Na utilização Manobras e circulações 

Mecanismos de proteção contra o risco de queda 

Estado limite de utilização 

Contra intrusão Mecanismos de segurança 

Mecanismo de proteção dos elementos em contato com o exterior 

e envolvente 

C
o

n
fo

rt
o

 

 

Ambiental Resistência Térmica 

Controlo e tipo de exposição 

Estanquidade à água  

Limitação da permeabilidade ao ar e tipo de ventilação 

Resistência à ação do vento 

Potencial de aproveitamento e reutilização 

Ergonómico Relações dimensionais  

Integração e otimização no espaço  

Compatibilidade  

Acústico Limitação à transmissão de sons de condução aérea 

Limitação à transmissão de sons de percussão 

Avaliação de equipamentos e ruído produzido 

Visual e tátil Controlo das condições de iluminação natural e artificial  
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Homogeneidade e regularidade da superfície  
A

d
e
q

u
a
ç
ã
o

 

 
Adaptabilidade  Flexibilidade 

Reversibilidade  

Consolidação 

Acessibilidade Manobras e circulação  

Otimização e facilidade no acesso  

Capacidade  Reciclagem e reutilização  

Atribuição de mobiliário e equipamento 

D
u

ra
b

il
id

a
d

e
 

 

Materiais Tipo de suporte, fixação e tratamento 

Resistência a ações e agentes 

Intrínseca – Vida útil de referência  

Equipamentos  Tipo de suporte e fixação   

Armazenamento e resistência a ações e agentes  

Intrínseca – Vida útil de referência 

E
c
o

n
o

m
ia

 Economia e estimativa 

global  

Otimização e aproveitamento dos recursos energéticos 

Escolha dos materiais, equipamentos e componentes dos sistemas 

construtivos 

Custo global 

 

Apresentam-se cinco grandes grupos de exigências – Segurança, Conforto, Adequação, Durabilidade e 

Economia. O primeiro, Segurança, vem garantir que a vida e a integridade física dos utilizadores do 

edifício sejam mantidas facilitando, por exemplo, o acesso a saídas de emergência, protegendo-os de 

quedas em alturas. 

As exigências de Conforto são as mais subjetivas já que a sensação de conforto, bem-estar, varia de 

utente para utente. É, no entanto, feito um esforço para tentar garantir que tanto o bem-estar do utente 

como a salubridade do edifício sejam asseguradas. 

Um apartamento tanto pode ser ocupado por um casal jovem, como por um casal com família 

constituída (filhos). Nos dois casos os espaços do apartamento serão utilizados de maneiras distintas. 

Ora um edifício deve ser capaz de se adaptar ao estilo de vida dos seus ocupantes, daí a Adequação ser 

uma exigência de desempenho funcional. 

A Durabilidade dos materiais e equipamentos deve ser igualmente garantida já que estes devem 

desempenhar as suas funções na totalidade durante a vida dos utentes. 

Por fim a Economia: uma solução deve ser optada não só pelo seu custo de investimento, mas também 

pelas despesas associadas a esta durante a sua vida útil. 
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Fig. 8 - Ponderação da Condição de Estado 

2.6. CONDIÇÃO DE ESTADO 

A Condição de Estado de um EFM é algo difícil de caracterizar, já que é um conceito igualmente 

difícil de definir. Na sua essência “(…) é um conceito do domínio do comportamento dos edifícios em 

serviço que permite avaliar o estado da manutenção.” [9] 

Pode-se considerar que a Condição de Estado de um EFM é função de 3 características: o estado de 

apresentação, o estado exigencial e a condição.  

Utilizar-se-á o exemplo de uma cobertura para melhor compreensão das características a serem 

avaliadas na obtenção da Condição de Estado do EFM. 

Por estado de apresentação entende-se o seu estado de “limpeza”, ou seja, se as telhas apresentam 

muito musgo, se estão fissuradas, partidas, etc. No entanto, por muito fissuradas que as telhas estejam, 

pode ser cumprido o principal objetivo da cobertura: não deixar entrar água no interior do edifício, isto 

carateriza o estado exigencial, ou seja, a capacidade de responder às exigências que estão ligadas ao 

EFM. É ainda necessária avaliar as condições a que a cobertura foi submetida, ou seja, por muito 

degradadas que as telhas se encontrem a sua Condição de Estado pode ser muito boa se forem as telhas 

de um edifício centenário onde estas não tenham sido substituídas uma única vez. Se pelo contrário as 

telhas corresponderem a um edifício novo (5 anos) e se encontrarem muito fissuradas, a sua Condição 

de Estado decrescerá significativamente. 

O método para se avaliar a Condição de Estado, consiste em atribuir uma classificação às três 

caraterísticas anteriormente referidas associando-as de seguida a um peso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. INDICADORES DE DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO  

Segundo a Norma Europeia EN 15314 os indicares de desempenho da manutenção aparecem com o 

intuito de: 

 “medir o estado; 

 estabelecer comparações (benchmarking interno e externo);  

 diagnosticar (análise de pontos fortes e fracos);  

 identificar objectivos e definir metas a alcançar;  

 planear acções de melhoria;  



Manutenção de Edifícios de Utilização Intensiva – Definição de Indicadores de Níveis de Desempenho 

 

    15 

 medir continuamente os resultados das modificações ao longo do tempo.” [10] 

Conclui-se que os indicadores de desempenho da manutenção são uma boa ferramenta para fazer 

chegar informações à administração sobre o desempenho do sistema de manutenção implantado e a 

sua eficácia, tendo em conta o estado de conservação dos elementos construtivos. Ou seja, através de 

métricas cuidadosamente escolhidas os KPI’s permitem a medição da resposta do edifício às 

estratégias de manutenção em vigor, passando à administração informações sobre “as metas e 

objetivos alcançados (…) problemas de desempenho atuais e o desempenho de determinadas áreas 

funcionais” [11]. 

Conclusões semelhantes sobre as vantagens da utilização de KPI’s podem ser encontradas no trabalho 

de Andrew Jardine e Harvey Kolodny, como a seguir se referencia [12a]: 

“Os medidores de diagnóstico são usados para monitorizar e controlar as operações do dia-a-dia e as 

medidas estratégicas, por outro lado, são selecionados para informar as partes interessadas da 

intenção estratégica da organização e o progresso que tem sido feito para alcançá-la.”  

“a medição de desempenho não deve ser considerada apenas como um meio de fornecer informações 

para o controlo de gestão e tomada de decisão; também pode servir como uma poderosa ferramenta 

motivacional de condução de decisões e ações que sejam consistentes com a estratégia defendida.” 

[12b] 

Estes últimos autores também defendem que a medição de desempenho depende do nível de análise e 

da influência da função medida. Veja-se o caso de uma torneira: uma torneira de um edifício publico 

encontra-se a pingar. Existem várias maneiras possíveis de avaliar o seu desempenho, ou está a 

cumprir a sua função que é fazer chegar água aos utentes, apesar de não fechar devidamente, ou pode 

ser avaliada como um desperdício de água e consequentemente de recursos económicos, sendo-lhe 

atribuída uma classificação de nível de desempenho mais baixa. Por esse motivo, é que os KPI’s, na 

norma europeia anteriormente referida, encontram-se divididos em 3 grupos distintos: 

 Indicadores Económicos;  

 Indicadores Técnicos; 

 Indicadores Funcionais. 

 

Ainda no relatório publicado pelo Instituto da Energia da União Europeia “Monitoring the 

effectiveness of Maintenance programs through the use of performance indicators” [11], os seus 

autores propõem um modelo com a finalidade de avaliar o desempenho do sistema manutenção em 

vigor nas centrais nucleares. 

Segue-se um esquema, retirado dessa mesma publicação, e que ilustra a fundamentação do método: 
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Os autores dividem a abordagem em 3 patamares. Inicia-se pela identificação dos objetivos que se 

pretendeM atingir com a implantação do sistema de manutenção e, de seguida, a enumeração dos 

parâmetros estratégicos que traduzem a respostas dos elementos de manutenção, face ao sistema em 

vigor. 

Finalmente detalham-se os indicadores específicos, sendo estes os aspetos que devem ser “medidos”, 

já que, utilizando as expressões dos autores, melhor identificam as tendências de desempenho em 

declínio permitindo à administração tomar decisões para evitar uma maior tendência de degradação 

dos componentes de manutenção. 

É também defendido que estes indicadores específicos devem ser dinâmicos, ou seja, sofrer alterações 

ao longos do tempo de modo a melhor se adaptarem à realidade da empresa. 

 

2.8. ANÁLISE SWOT 

Uma gestão estratégica assenta sobre 4 etapas principais: 

 Análise Estratégica – normalmente associada à análise SWOT já que tem por objetivo 

obter informação sobre o estado atual da empresa/modelo em estudo; 

 Formulação estratégica – através do estudo das informações obtidas pela análise SWOT, 

e associando-as aos objetivos pretendidos são criados diversos cenários (conjunto de 

medidas que traduzem a estratégia da empresa) que posteriormente serão 

selecionados/descartados;  

 Implementação estratégica – assim como se depreende do nome, nesta etapa é 

implementado o melhor cenário; 

 Avaliação e controlo. 

 

A análise SWOT apresenta-se então como uma ferramenta de diagnóstico frequentemente utilizada 

para elaborar uma análise estratégica. A aplicação deste método, inicia-se com a identificação das 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do modelo em análise. 

Fig. 9 - Abordagem de monotorização da manutenção [11] 
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Forças (S)

Oportunidades (P)

Fraquezas (W)

Ameaças (T)

 Forças – representam os pontos positivos (vantagens); 

 Fraquezas – onde estão incluídos os pontos fracos do modelo, sendo estes os que 

precisam de uma maior atenção (devem ser eliminados); 

 Oportunidades – englobam as potencialidades de crescimento/melhoramento que são 

suscitadas pelo ambiente existente; 

 Ameaças – tratam-se de aspetos esternos que, se não forem tomadas as devidas 

providencias, poderão afetar o bom desempenho do modelo. 

 

Os dois primeiros tópicos (forças e fraquezas) estão ligados à organização interna da empresa/modelo, 

enquanto que os dois últimos (oportunidades e ameaças) estão relacionados com os recursos que 

existem no meio envolvente e que poderão ser aproveitados para melhorar o modelo ou, pelo 

contrário, podem se verificar prejudiciais a este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida vê-se necessária definição de objetivos estratégicos assim como um horizonte temporal 

para a obtenção de resultados.  

Rapidamente se concluiu que um dos principais objetivos, tal como já foi referido, é eliminar as 

fraquezas, mas também tornar as ameaças existentes em oportunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 - Análise SWOT 
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3 

CASO DE ESTUDO 

 

 

3.1. A EMPRESA DE ACOLHIMENTO 

A presente dissertação foi desenvolvida na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em 

parceria com a empresa Metro do Porto. A opção por esta empresa passa, para além de ser uma 

empresa prestigiada, pela dimensão desta e pelo grande número de pessoas que por dia passam nas 

suas instalações, tornando-as em edifícios de utilização intensiva (note-se que para além dos utentes, 

passam por estas instalações veículos de grande porte a velocidades consideravelmente altas). 

 

 

 

 

 

A Metro do Porto (MP) é uma empresa pública destinada a gerir e promover uma mobilidade 

sustentável na área metropolitana do Porto. A sua história tem inicio em 1994, mas apenas em 2002 

inaugurou a sua primeira linha. 

Numa visita ao seu sitio oficial pode-se conhecer a dimensão da empresa, tal como a figura 12, 

retirada do sitio oficial da empresa, demonstra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12 - A Metro do Porto em números [13] 

Fig. 11 - Logotipo da empresa Metro do Porto 
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A empresa MP é responsável pela gestão de seis linhas, um total de 67 quilómetros. Nestes 

quilómetros estão incluídas 81 estações, das quais 14 são subterrâneas. 

Uma vez que a construção das seis linhas foi temporalmente muito próxima, todas as soluções 

construtivas, revestimento, mobiliário, entre outras, foram uniformalizadas, ou seja, nos 67 km existe 

apenas um tipo de azulejo, todas as portas são iguais, e assim sucessivamente. 

 

3.1.1. ESTAÇÕES SUBTERRÂNEAS  

As estações subterrâneas (14 no total), tal como indicado anteriormente e excluindo a repartição dos 

espaços, são bastastes similares (materiais de acabamento, etc.). Assim sendo, pode-se resumir a sua 

tipologia a edifícios com os cais elevados relativamente à plataforma, com pavimento em granito, 

demonstrado na fig.13 e 14.  

Maior parte do revestimento das paredes é cerâmico, no entanto é possível encontrar paredes 

revestidas, na parte superior, com tinta e um lambril em placas de granito iguais ao do pavimento.  

Os acessos às estações são diferentes dependendo da estação, sendo alguns deles, por portas, escadas 

ou portões. 

 

3.1.2. ESTAÇÕES SUPERFICIAIS  

Este tipo de estação, é muito semelhante ao design utilizados nas já muito conhecidas paragens de 

autocarros, tal como comprovado na fig. 15. Apresenta um cais elevado um abrigo em cada sentido em 

vidro e aluminio onde se encontram as máquinas automáticas necessárias ao serviço. 

 

Seguem as imagens de cada tipo das estações existentes nas linhas da MP: 

 

 

Fig. 13 - Estação subterrânea da Trindade 
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Fig. 14 - Estação subterrânea da Trindade 

 

 

Fig. 15 - Estação do IPO 

 

3.2. CONTRATO DE MANUTENÇÃO 

3.2.1. ESTRUTURA DO CONTRATO  

Devido ao grande impato, não só economico mas também social que o encerramento de uma das vias, 

ou de um simples troço da linha provocaria, torna-se impensável falar em reabilitação ou reconstrução 

e por esse motivo a implementação de medidas de manutenção assume uma posição importante na 

empresa. 

Assim como defendido no capítulo anterior, um plano de manutenção deve incluir as três grandes 

estratégias de manutenção: a preventiva, a corretiva e gestão da vida útil. 

Numa empresa de grande dimensão como a Metro do Porto (MP), torna-se uma tarefa penosa o 

controlo de todas as ações ligadas às três estratégias de manutenção mencionadas. Torna-se necessário 
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e aconselhavel a divisão destas tarefas através da contratação de uma empresa em “outsourcing” . 

Esta, no presente caso, é responsavel pelas estratégias de PM e CM, sendo a MP responsável pelas 

“grandes intervenções”, mais designadamente, intervenções fortemente ligadas ao termino da vida útil 

dos elementos/componentes. 

 

Fig. 16 - Divisão das estratégias de manutenção 

 

No presente trabalho será analisado para depois apresentar alguns comentários construtivos, o 

Contrato de Manutenção celebrado entre a MP e a empresa contratada, já que este pode ser, e é 

assumido com o Plano de Manutenção em vigor. 

No contrato são propostos dois processos de manutenção: 

As intervenções no âmbito da Manutenção Preventiva consistem essencialmente nas inspeções 

periódicas. Os dados necessários à programação destas inspeções – periodicidade e EFM – são 

introduzidos no programa Winmac, o qual lança alertas caso o prazo seja ultrapassado (1). No software 

é então produzida uma Ordem de Trabalhos à qual é associado um Modo Operatório (as rotinas de 

inspeção podem, e são, muitas vezes tipificadas), que é enviada à equipa responsável pela inspeção. 

No fim da inspeção, devem ser introduzidos no software, as observações/dados recolhidos em campo.  

Segue-se o esquema do processo da manutenção preventiva que é apresentado na empresa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 - Processo da Manutenção Preventiva 

(1) Pensa-se que é efetivamente o que acontece, já que a MP apenas acede ao software com permissão, 

sendo esta a informação que lhe chega. 

Manutenção

Metro do Porto

Gestão da Vida Útil

Empresa contratada

PM

CM
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No contrato estão também previstos procedimentos de manutenção corretiva. Este processo tem inicio 

com a participação/reclamação de uma anomalia existente. Estas participações podem surgir da 

manutenção preventiva, de alguma operação que esteja a ser realizada nas estações e se deparem com 

alguma anomalia, por algum segurança que nas suas inspeções ache que é necessário participar a 

anomalia, ou pela reclamação de clientes (no entanto estás não têm permissão em criar de imediato um 

pedido de intervenção como as restantes, já que podem ser falsos o que requer uma equipa de inspeção 

ao local para averiguar a reclamação).  

Assim que as participações dão entrada é automaticamente criado um pedido de intervenção altura em 

que o processo se divide em duas partes: a primeira parte quando é enviada uma equipa de intervenção 

para posterior reparação da anomalia, na segunda parte temos o registo da intervenção no software 

com criação da respetiva ordem de trabalhos. Assim como nas inspeções da manutenção preventiva, 

este processo termina com a introdução dos dados da intervenção no software. 

 

 

Fig. 18 - Processo da Manutenção Corretiva 

 

3.2.2. ANÁLISE AO CONTRATO 

Através da leitura e análise do contrato em vigor, e o contrato que a MP tem vindo a preparar para um 

futuro concurso, pode-se concluir que: 

Quadro 3 - Análise SWOT ao contrato celebrado entre a MP e a empresa de manutenção 

 

• Inspeções periódicas com intervalo de tempos razoáveis;

• Prevê que o técnico encarregue pela inspeção realize ensaios e medições;

• Lista exaustiva de EFM a inspecionar;

• Lista de parâmetros a ter em atenção nos diversos EFM durante a inspeção.

Forças
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3.3. SOFTWARE 

Seguida da análise ao contrato conclui-se que ambos os processos são muito apoiados pelo programa 

Winmac. Por esse motivo achou-se por bem realizar uma análise ao software utilizado na empresa. 

Numa primeira abordagem ao programa verificou-se que as anomalias e intervenções encontram-se 

organizadas segundo localizações. O esquema de seguida representado, serve apenas para 

contextualizar o leitor, podendo este ter acesso a um documento mais extenso: a “Árvore de 

Localizações” da estação Estádio do Dragão apresentado em anexo. 

 

Fig. 19 - Esquema das localizações 

• Poucas especificações das medidas proactivas (maior parte são mais relacionadas 
com preocupações a ter do que procedimentos de manutenção proactiva) e as 
existentes são generalizadas;

• Avaliação dependente da sensibilidade do técnico, já que não há meios de 
comparação;

• Não são exigidos níveis de desempenho dos EFM.

Fraquezas

• Existência no mercado de sistemas informáticos que auxiliam a coordenação e 
gestão da manutenção.

Oportunidades

• Pouco controlo do trabalho realizado pelo técnico (apesar de estar no contrato 
que deve realizar medições e ensaios, não há meio de garantir que estes são 
realizados).

Ameaças

L
in

h
a Estação

Elementos 
Eletromecânicos

Estruturas

Acessos a 
Estruturas

Estação piso 0

Estrutura de Suporte

Paramentos Interiores

Caixilharia/ Ferragens

Coberturas

Infraestruturas

Isolamentos/ 
Impermeabilizações

Revestimentos

Equipamento/ Mobiliario

Área Exterior

Estação piso -1 
(cais)

Estação piso -1 
(sub-cais)

...

...
Lote/ Troço
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• Utilizadores familiarizados com o software;

• Lista extensiva de localizações (anexo I).

Forças

• Difícil utilização - pesquisa não intuitiva;

• Esteticamente não agradável;

• Não permite a utilização de mais de um filtro;

• Os utilizadores sentem-se mais à vontade em passar os dados para Excel e aí
os trabalhar;

• A introdução de dados é demorada, já que tem de ser introduzida
manualmente;

• Os dados são facilmente adulterados, não permitindo ao MP controlar a
empresa;

•Não organizam as intervenções por urgência;

• Os utilizadores da sede não têm acesso a todas as funcionalidades, já que o
acesso deles é por permissão.

Fraquezas

•Não foram identificadas.

Oportunidades

• Existencia de softwares mais atuais que atendem às exigências da empresa.

Ameaças

Quadro 4 - Análise SWOT ao software utilizado 

Apesar da lista se demonstrar extensa, nem sempre é intuitivo em que localização dar entrada da 

anomalia/intervenção. 

Procedeu-se à análise SWOT do software utilizado: 
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4 

DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

 

 

4.1. NOTA INTRODUTÓRIA 

Atualmente é muito mais intuitivo falar em manutenção de elementos mecânicos do que manutenção 

de elementos construtivos. Veja-se o exemplo de um motor: através dos ruídos que este emite e pela 

temperatura por ele atingida rapidamente se entende se é preciso lubrificar a ferragem, substituir uma 

peça, por exemplo. Num edifício já se torna difícil definir parâmetros chave que levem a 

conclusões semelhantes. Por vezes consegue-se compreender a existência de falhas no desempenho do 

elemento construtivo (recorde-se o capítulo 2 onde é mencionado que o edifício, a nível de 

manutenção é divido em parte/elementos) pelo aparecimento de manchas de humidade e fissuras nos 

elementos. O que se torna ainda mais complicado de definir é se o elemento em questão está a cumprir 

as exigências que lhe são associadas.  

Na manutenção industrial (também referido no 2º capítulo da presente dissertação) já são utilizados 

indicadores de desempenho, KPI, que têm o objetivo de quantificar, através de um valor numérico, o 

desempenho do elemento em determinadas condições.   

Depois de terminada a análise SWOT ao contrato de manutenção em vigor nos edifícios pertencentes à 

MP, é possível identificar a falta de definição do estado de desempenho dos diversos elementos 

construtivos e a ausência de procedimentos de manutenção proactiva (apresentam-se como um grande 

contributo para a extensão da vida útil dos elementos).  

A definição destes KPI, apesar de ser trabalhosa, traz vantagens em casos semelhantes ao presente, em 

que se compra serviços de manutenção. O desenvolvimento de KPI permite estabelecer 

contratualmente dois níveis de desempenho: um máximo, o elemento nunca deverá se apresentar com 

um desempenho abaixo deste valor; e um contratualmente exigido sendo este o nível a que o elemento 

deverá responder.  

 

4.1.1. DESEMPENHO DE SERVIÇOS VS. DESEMPENHO DOS ELEMENTOS 

Mas antes de se apresentar e explicar o modelo desenvolvido para a obtenção de indicadores de níveis 

de desempenho para elementos fonte de manutenção, sente-se a necessidade de clarificar o que se 

entende por desempenho do serviço de manutenção e por desempenho dos elementos. 
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No primeiro, Níveis de Desempenho de Serviços, são utilizados indicadores que têm o 

intuito de avaliar, controlar e gerir o trabalho prestado pela equipa responsável pela manutenção da 

estação, enquanto que os Níveis de Desempenho dos Elementos avaliam a o estado de conservação 

dos EFM, ou seja, a sua resposta face às estratégias de manutenção implantadas. 

Concretizando: por muito bem que o serviço de manutenção seja executado pode não se verificar 

influência no desempenho do elemento construtivo. Imagine-se uma fissura numa parede de suporte 

que a empresa responsável pela manutenção do edifício corrige, a prestação do serviço da empresa é 

satisfatória: corrigiu a anomalia no devido intervalo de tempo; no entanto essa anomalia pode voltar a 

reincidir no elemento, não estando a exigência funcional a ser garantida pela parede, logo o seu 

desempenho apresenta deficiências, o Nível de Desempenho do Elemento encontra-se então, abaixo do 

exigido.  

 

4.2. DEFINIÇÃO DOS INDICADORES DE NÍVEL DE DESEMPENHO DOS EFM 

É defendido que um plano de manutenção eficaz deve, não só propor procedimentos de serviço – 

como por exemplo, “aplicar verniz nos pavimentos de madeira de 6 em 6 meses” – mas também, 

exigir que o elemento em questão mantenha um determinado nível de desempenho – voltando ao 

exemplo do pavimento, este “não deve ser escorregadio”, para que os utentes o consigam utilizar sem 

qualquer tipo de preocupação. E é isso que motiva o trabalho daqui para a frente desenvolvido. 

Através de uma adaptação do modelo de monotorização da manutenção apresentado no anterior 

capítulo 2, é objetivo desta tese, elaborar uma metodologia, que permita medir o nível de 

desempenho dos elementos fonte de manutenção (EFM).  

No final, juntamente com os KPI’s dos elementos construtivos, serão apresentadas propostas de 

Indicadores de Níveis de Serviço de Manutenção prestado assim com as medidas que devem ser 

tomadas em atenção por este de modo a manter o nível de desempenho dos elementos construtivos 

pretendido. 

 

4.2.1. ADAPTAÇÃO DO MODELO 

O que se pretende fazer é, depois de escolhido um elemento fonte de manutenção para trabalhar, 

enumerar as suas exigências e requisitos funcionais, pois só assim se consegue saber qual o propósito 

desse elemento e, portanto, quais os objetivos de desempenho que lhe pode ser exigido. 

Quando se está na presença de elementos estáticos, como é o caso dos EFM, a sua perda de 

desempenho é notada pelo aparecimento de anomalias, é assim necessário enumerar as anomalias que 

Níveis de 
Desempenho 
de Serviços

Níveis de 
Desempenho 

dos Elementos

Fig. 20 - Diferença entre desempenho dos serviços e desempenho do elemento 
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poderão surgir no EFM em questão pois o seu desempenho está ligado ao aparecimento, ou ausência, 

destas. 

Por último é preciso definir indicadores que traduzem a gravidade das anomalias. Numa parede é usual 

o aparecimento de pequenas fissuras, por isso, o surgimento de uma fissura menor que 0.5 milímetros 

é muito menos grave que o surgimento de uma com dimensões superiores a 5 milímetros. Estas 

classificações serão então os denominados indicadores específicos. 

Segue-se a representação esquemática da adaptação que será feita do modelo de monotorização da 

manutenção, para o modelo de desenvolvimento de Indicadores de Níveis de Desempenho para EFM: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 - Adaptação da abordagem para desenvolvimento de KPI’s 

 

4.2.2. DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

Apresenta-se agora o fluxograma que pretende traduzir a metodologia de desenvolvimento dos KPI 

para os EFM tendo em conta a problemática existente e o modelo anteriormente adaptado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 - Metodologia de desenvolvimento de KPI para os EFM 
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(1) 

Uma vez identificado o EFM sobre o qual se pretende trabalhar, deve-se listar todas as suas exigências 

e os requisitos funcionais que lhe estão associados, para melhor compreender quais as anomalias que 

provocarão um maior impacto no seu desempenho. A cada anomalia é então atribuído um peso (1, 2 

ou 3), tendo por base uma análise de risco:  

 Nível I (1): não influência o desempenho em serviço, tratando-se de uma anomalia que 

prejudica apenas a imagem da empresa;  

 Nível I (2): neste nível estão incluídas anomalias que, para além de pôr em causa em 

causa a imagem da empresa, contribui também para um deficiente desempenho em 

serviço do elemento;  

 Nível III (3): anomalia que rapidamente traduz um deficiente desempenho do elemento 

em serviço, caminhando para o impedimento do funcionamento em serviço.  

Durante as inspeções, que se realizarão em intervalos determinados pela empresa, será pedido ao 

técnico que classifique as anomalias listadas segundo uma escala, geralmente, compreendida de 0 a 5, 

fazendo-se acompanhar, cada classificação, por uma fotografia da anomalia em questão. No presente 

caso, a atribuição do valor 0 indica que o EFM não possuiu a anomalia que está a ser procurada pelo 

técnico, por outro lado, se o EFM for classificado com 5 sabe-se que se está na presença do pior 

cenário, sendo que os restantes valores (1,2,3 e 4) variam de anomalia para anomalia. 

Entendendo a dificuldade em classificar uma anomalia, foram desenvolvidas escalas com as respetivas 

descrições com intuito de esclarecer o técnico quanto ao que deve procurar.      

De seguida é necessária uma análise às classificações atribuídas pelo técnico durante a inspeção, 

aplicando-lhes em primeiro lugar uma Lei de Corte, ou seja, para todas as anomalias classificadas de 5 

será emitido um pedido de intervenção imediato.  

Finalmente o KPI resulta da média entre o somatório da classificação final de cada anomalia, sendo 

este o produto dos pesos com as classificações atribuídas pelo técnico, tal como demonstrado na 

equação 1.  

KPI=
∑Nível*Classificação

∑Nível
 

 

Apresenta-se agora um quadro que pretende elucidar o leitor quanto ao real contributo de uma 

anomalia para o KPI final: 

Quadro 5 - Contribuição de cada parcela para o KPI final 

  Nível  

  I II III 

C
la

s
s

if
ic

a
ç

ã
o

 

0 0 0 0 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

3 3 6 9 

4 4 8 12 

5 5 10 15 
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Em suma, uma anomalia que seja considerada de nível II e classificada pelo técnico, em campo, com o 

valor 4, terá um contributo para o KPI final de 8 valores. 

 

4.3. INDICADORES DE NÍVEL DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

Os indicadores de nível de desempenho dos serviços de manutenção, tal como já foi referido, servem 

de avaliação dos serviços prestados pela equipa responsável pela manutenção, e ao contrário dos KPI’s 

para os EFM são sempre iguais, independentemente do elemento em que estão a decorrer os trabalhos, 

salvo certas exceções.  

Tendo como base o trabalho desenvolvido por Filipe Maurício na sua tese de mestrado “Aplicação de 

Ferramentas de Facility Management à Manutenção Técnica de Edifícios de Serviços” [14], na qual 

foram realizados inquéritos a diversas empresas de modo a obter informações sobre quais os KPI’s de 

serviço, que achavam mais relevantes, propõem-se os seguintes indicadores para a avaliação dos 

serviços prestados: 

 Tempo Total de Resposta – trata-se do tempo decorrido entre a comunicação da avaria e a 

resolução da mesma;  

 Percentagem de tarefas de manutenção preventiva concluídas; 

 Periocidade das intervenções preventivas; 

 Tempo de resposta para intervenções de correção; 

 Número de ordens de trabalho válidas resolvidas. 

Estes indicadores servem para apoiar a avaliação e aplicam-se a qualquer trabalho que seja realizado. 

Devem não só ser aplicados à empresa contratada para os serviços de manutenção, como esta os deve 

também impor às empresas subcontratadas. 

Para um cenário geral propõe-se que no contrato celebrado entre as empresas sejam estipulados os 

seguintes valores para os KPI’s de Serviço: 

O Tempo Total de Resposta resulta da soma do tempo de chegada ao local, depois da anomalia 

reportada, com o tempo de resolução da avaria. Sendo a MP uma empresa prestadora de serviços, não 

é conveniente que este tempo seja superior a um dia para as anomalias consideradas recorrentes, já 

que a existência de uma anomalia, para além de pôr o desempenho do elemento em causa, também 

afeta a imagem transmitida aos utentes. 

O indicador “percentagem de tarefas de manutenção preventiva concluídas” é o quociente do 

número das tarefas de manutenção preventiva concluídas, com o número de tarefas de manutenção 

preventivas previstas, e este não deverá estar abaixo dos 95%. 

Um parâmetro que está ligado ao anterior indicador, é a “periodicidade das intervenções 

preventivas” com a singularidade de o período entre intervenções preventivas ser previamente 

definido no contrato. Caso a empresa contratada não cumpra (atrase) o período exigido pela MP, será 

imediatamente acusado no indicador anteriormente explicado. 

Um dos indicadores, que a autora entende como um dos mais importantes é o “tempo de resposta 

para intervenções de correção”, aqui a empresa contratada deve demonstrar alguma organização 

interna, de modo a que rapidamente consiga intervir e corrigir a anomalia (assim que se veja 

necessário a intervenção, caso contrário ficará suspensa a aguardar volume). Pelos motivos 

apresentados para o Tempo Total de Resposta, o “tempo de resposta para intervenções de correção” 

deverá ser inferior a um dia. 
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Por último tem-se o “número de ordens de trabalho válidas resolvidas” que será tratado como uma 

percentagem, ou seja, resulta da razão entre o número de tarefas concluídas (preventivas e corretivas) 

com o número total de tarefas abertas (incluindo as que já estão fechadas) no período de tempo em 

questão, novamente, deve rondar os 95%. 

Volta-se a relembrar que em certos casos, os valores aqui indicados podem e devem ser mais rígidos 

ou mais brandos, conforme as consequências da situação em questão. Os valores apresentados também 

devem ir sofrendo alterações para melhor se adaptarem à realidade. 

Para uma melhor interpretação dos valores apresentados, segue-se um quadro que resume o que foi 

anteriormente proposto: 

Quadro 6 – KPI’s de Serviços de Manutenção (caso geral) 

KPI de Serviço  Valor contratual  

Tempo Total de Resposta (anomalia corrente)  Inferior a um dia  

Percentagem de tarefas de manutenção preventiva concluídas  95%  

Periodicidade das intervenções preventivas  Pré-definido no contrato  

Tempo de respostas para intervenções de correção  Inferior a um dia  

Número de ordens de trabalho válidas resolvida  95%  

 

4.4. VALIDAÇÃO DO MODELO PARA A OBTENÇÃO DOS KPI’S PARA OS EFM  

4.4.1. AS PORTAS DE GRADES 

Inicialmente e de modo a avaliar a viabilidade do método optou-se por trabalhar apenas com as portas 

de grades exteriores existentes nas estações subterrâneas, nomeadamente, as portas da Estação da Casa 

da Música. 

Estas portas serão o foco do trabalho daqui para a frente realizado. As exigências associadas à porta de 

entrada são:  

 Permitir o acesso ao interior da estação metropolitana;  

 Exigências ligadas à segurança – não permitir a entrada de civis na estação quando esta 

não se encontra em funcionamento.  

Note-se que para estas portas serão implementadas medidas que garantam o seu bom funcionamento 

na totalidade (seria inadmissível se a porta de entrada deixasse de funcionar). Segue-se uma imagem 

que demonstra o tipo de porta em questão: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 - Porta de Grades 
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Como já referido, a metodologia anteriormente explicada pretende garantir os níveis de desempenho 

dos EFM através da estipulação de um valor de KPI recomendável, previamente estipulado e de um 

máximo acima do qual não é permitido que o EFM se encontre. 

Inicia-se o trabalho listando as anomalias associadas às portas metálicas automáticas. Essas serão 

agora apresentadas, juntamente com as respetivas as escalas classificativas com as quais o técnico 

responsável pela inspeção, deverá fazer-se acompanhar em cada inspeção: 

Sujidade – o técnico deverá procurar com especial atenção na zona visível, quando aberta, por 

acumulação de poeiras e manchas de óleo proveniente das lubrificações. Uma vez que a existência de 

sujidade contribui, não só para a imagem da empresa que passa para os utentes, mas também quando 

em grandes quantidades pode por em causa o bom funcionamento da porta, sendo classificada como 

uma anomalia do nível II. 

0. Não existe sujidade; 

1. Acumulação pontual de poeiras na zona escondida; 

2. Manchas de gordura provenientes da lubrificação; 

3. Acumulação pontual de poeiras na zona visível; 

4. Acumulação uniforme de poeiras na zona visível; 

5. Acumulação uniforme de poeiras, na totalidade.  

Graffiti – a existência de graffitis, apenas põe em causa a imagem que é transmitida aos utentes, 

sendo por isso, considerada uma anomalia de nível I. 

0. Não existe; 

3. Existe em pequena dimensão; 

5. Existe numa grande área. 

Descascamento – neste ponto, o técnico deve procurar por tinta solta nas lâminas das grades. Uma vez 

que, por muito grande que seja a área, tinta solta não põe em causa o funcionamento das portas, logo 

trata-se de uma anomalia de nível I. 

0. Não existe; 

1. Pontual na zona escondida; 

2. Pontual na zona visível; 

3. Uniforme na zona escondida; 

4. Uniforme na zona visível; 

5. Grande área.  

Fissuras nas lâminas – as fissuras tratam-se de lapsos no material que põe em causa a sua 

continuidade. No caso das presentes portas, quando de pequena dimensão, em nada influenciam ou 

comprometem o seu desempenho, no entanto, pode evoluir e atingir dimensões que ponham em causa 

questões de segurança. Desde modo apresentam-se como anomalias de nível II. 

0. Não existe; 

1. Pequena dimensão inferior a 1mm; 

2. Média dimensão inferior a 5mm; 

3. Grande dimensão inferior a 15mm; 

4. Muito grande dimensão inferior a 25mm; 

5. Grande dimensão e põe em causa questões ligadas à segurança.  
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Elementos partidos, soltos ou em falta e empenamentos – estas quatro anomalias são indicadores de 

problemas nos mecanismos da porta e provocam um deficiente funcionamento, podendo rapidamente 

evoluir para uma avaria. São por isso anomalias de nível III. 

0. Não existe; 

5. Existe. 

Ruído de mau funcionamento – tal como as anteriores anomalias, a existência de ruído durante o 

funcionamento da porta, é indicador de futuros problemas. Está-se na presença de outra anomalia do 

nível III, pois tal com já foi dito, informa de um problema existente que resultará na avaria da porta. 

0. Não existe; 

3. Ruído de fundo não metálico; 

5. Distingue-se com facilidade o ruído do motor.  

As restantes anomalias, são todas de nível II, uma vez que, para além de não serem esteticamente 

apetecíveis, podem levar ao esforço excessivo dos mecanismos automáticos da porta quando em 

funcionamento, conduzindo-a para um deficiente desempenho. 

Corrosão (peso = 2) 

0. Não existe; 

3. Existe pontualmente; 

5. Generalizada. 

Deformação (peso = 2) 

0. Não existe; 

3. Deformações leves provocadas pelo funcionamento; 

5. Deformações evidentes (acidente).  

Desgastes (peso = 2) 

0. Não existe; 

1. Pontual provocado pelo funcionamento; 

2. Pontual devido a agentes climatéricos; 

3. Uniforme provocado pelo funcionamento; 

4. Uniforme provocado por agentes climatéricos; 

5. Totalidade.  

 

Como se pode observar, as anomalias têm diferentes atribuições de classificação, dependendo em 

grande parte, do seu nível. Por exemplo, como as anomalias de nível III, são consideradas as mais 

gravosas, não é sequer permitido ao técnico proceder à sua classificação. Esta avaliação passa 

essencialmente por: existe ou não existe, enquanto que as restantes anomalias, como são menos 

graves, têm diversos patamares de classificação. 

Segue-se o quadro resumo com os pesos atribuídos a cada uma das anomalias: 

Quadro 7 - Atribuição dos níveis às anomalias segundo uma análise de risco para as portas 

Anomalia Peso 

Sujidade II 

Graffitis I 
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Descascamentos I 

Fissuras nas lâminas II 

Elementos soltos III 

Elementos partidos III 

Elementos em falta III 

Empenamentos III 

Ruído de mau funcionamento III 

Corrosão II 

Deformação II 

Desgaste II 

 

Como facilmente se conclui, a existência de graffitis e descascamentos da pintura nas portas, em nada 

influencia o seu desempenho, apenas contribui para a imagem da empresa, logo classificadas como 

anomalias do nível I. O peso associado a estas para o KPI final é o mínimo, 1. 

A existência de elementos soltos, partidos ou em falta, assim como a existência de ruídos de mau 

funcionamento e/ou de empenamentos são um alerta vermelho para a iminente avaria do mecanismo 

automático da porta, sendo, portanto, atribuído a estas anomalias um peso com o valor numérico igual 

a 3. 

As restantes, tal como já foi explicado, para além de transmitirem uma má imagem da empresa para os 

utentes, podem também contribuir, embora não tanto como as de nível III, para um desempenho 

menos bom do elemento. O peso associado a estas é o 2. 

 

4.4.2. APLICAÇÃO 

Em conjunto com a empresa de acolhimento foi estipulado um KPI contratual, ou seja, um KPI 

máxima admissível, com o valor de 1,50. Segue um exemplo de aplicação realizado às portas de 

entrada da Estação da Casa da Música. Pela aplicação da metodologia desenvolvida, identificou-se a 

necessidade de intervenção nesta porta, já que se deparou com uns empenos. Esta anomalia conduz a 

um KPI elevado, no entanto, não se vê necessária uma intervenção global na porta, apenas o envio de 

uma equipa especializada para a reparação do empeno. 

Quadro 8 - KPI da porta de entrada com ligação à Avenida de França 

PE_1 Avenida de França 

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação 

Sujidade 2 3 6 Ok 

Graffitis 1 3 3 Ok 

Descascamento 1 0 0 Ok 

Fissuras nas lâminas 2 0 0 Ok 

Elementos soltos 3 0 0 Ok 
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Elementos partidos 3 0 0 Ok 

Elementos em falta 3 0 0 Ok 

Ruído de mau funcionamento 3 3 9 Ok 

Empenamentos 3 5 15 Intervenção 

Corrosão 2 0 0 Ok 

Deformação 2 3 6 Ok 

Desgaste 2 3 6 Ok 

 
29 KPI = 1,76 KPI elevado 

 

Novamente, verificou-se a necessidade de intervenção por uma equipa especializada para a reparação 

do empeno. Note-se que nesta o KPI não se encontra acima do contratualmente estipulado uma vez 

que não houve ocorrência de mais nenhuma anomalia. 

Quadro 9 - KPI para a porta de entrada com ligação a Capitão Galvão 

PE_2 Capitão Galvão/5 de outubro 

Anomalias Peso Classificação  Final Aprovação 

Sujidade  2 0 0 Ok 

Graffitis 1 0 0 Ok 

Descascamento 1 0 0 Ok 

Fissuras nas lâminas 2 0 0 Ok 

Elementos soltos 3 0 0 Ok 

Elementos partidos 3 0 0 Ok 

Elementos em falta 3 0 0 Ok 

Ruído de mau funcionamento 3 3 9 Ok 

Empenamentos 3 5 15 Intervenção 

Corrosão  2 0 0 Ok 

Deformação  2 3 6 Ok 

Desgaste 2 2 4 Ok 

  29 KPI = 1,38 Ok 

 

Na terceira porta existente na estação não foi verificada qualquer necessidade de intervenção, não 

existindo anomalias classificadas de cinco, e o KPI encontra-se abaixo do contratualmente estipulado 
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Quadro 10 - KPI da porta de entrada com ligação à Avenida de França 

PE_3 Avenida de França 

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação 

Sujidade 2 3 6 Ok 

Graffitis 1 3 3 Ok 

Descascamento 1 0 0 Ok 

Fissuras nas lâminas 2 0 0 Ok 

Elementos soltos 3 0 0 Ok 

Elementos partidos 3 0 0 Ok 

Elementos em falta 3 0 0 Ok 

Ruído de mau funcionamento 3 3 9 Ok 

Empenamentos 3 0 0 Ok 

Corrosão 2 0 0 Ok 

Deformação 2 3 6 Ok 

Desgaste 2 4 8 Ok 

 
29 KPI = 1,31 Ok 

 

4.4.3. MANUTENÇÃO PROACTIVA E KPI’S DE SERVIÇO 

Apresenta-se agora uma proposta de ações proactivas que têm como finalidade ajudar a prolongar a 

vida útil da porta: 

Quadro 11 - Procedimentos de manutenção para as Portas de Entrada 

Periodicidade Ação 

3 meses Limpar as folhas com um detergente neutro e um pano/esponja humedecido sem 

riscar a superfície. 

6 meses Lubrificação das guias (com um pincel e óleo multigraduado) e dos elementos de 

rotação com óleo ligeiro 

Lubrificação dos mecanismos de acionamento, dos canhões, fechaduras e das 

ferragens de pendurar com óleo ligeiro 

Revisão do estado do mecanismo e liquido do travão 

Verificar a estanquidade à água 

Verificação e regularização do estado das molas e cabos 

Anualmente Revisão do estado de pintura dos elementos metálicos expostos a ambientes 

agressivos 

3 anos Revisão do estado de pintura dos elementos metálicos expostos a ambientes não 

agressivos 
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Relativamente à porta em questão, a que faculta o acesso à estação metropolitana, aconselha-se que os 

indicadores de serviço anteriormente listados sofram uma pequena alteração, nomeadamente o Tempo 

Total de Resposta. Em caso de avaria pode-se deparar com dois cenários distintos:  

 Cenário 1: a porta de grades não consegue descer (avaria I). Este cenário não se revela tão 

preocupante como o segundo, uma vez que os utentes conseguirão entrar e sair da 

estação. Esta situação tenderá a agravar-se aquando da necessidade de encerrar a estação, 

que com a contratação de seguranças, será facilmente contornável.  

 Cenário 2: não se consegue abrir a porta de grades (avaria II). Não conseguir abrir a porta 

de grades, pode ainda ser mais desmembrado dado que p grau de severidade vai depender 

da existência ou não de outros acessos ao interior da estação. Perante a inexistência de um 

segundo acesso, seria necessária a chamada de um piquete de emergência. Já no caso da 

estação da Casa Música a existência de outros acessos não justifica a chamada do piquete 

de emergências, no entanto não se verifica como justificação, nem impedimento, para a 

resolução imediata da avaria. 

Apresenta-se agora um quadro resumo dos KPI’s de serviço para as portas de entrada das estações, 

com as devidas alterações:   

Quadro 12 - KPI de serviço da Porta de Entrada 

KPI de Serviço  Valor contratual  

Tempo Total de Resposta (anomalia corrente)  Inferior a um dia  

Tempo Total de Resposta (avaria I)  Inferior a um dia   

Tempo Total de Resposta (avaria II)  Imediato  

Percentagem de tarefas de manutenção preventiva concluídas  95%  

Periodicidade das intervenções preventivas  Pré-definido no contrato  

Tempo de respostas para intervenções de correção  Inferior a um dia  

Número de ordens de trabalho válidas resolvida  95%  

 

4.5. SÍNTESE CONCLUSIVA DO MODELO PROPOSTO 

Após as inspeções realizadas às portas de grades foi possível identificar de imediato algumas das 

vantagens do modelo desenvolvido. Em primeiro lugar, identifica de imediato qualquer anomalia de 

funcionamento das portas de grades que, se tratadas, não evoluirão para uma avaria. Em segundo 

lugar, apesar de alguns dos parâmetros serem difíceis de classificar (note-se o barulho, é difícil 

descrever o que se entende por ruído de mau funcionamento, no entanto com a prática tornar-se-á 

intuitivo), o modelo mostrou-se ser de aplicação simples e facilitador do trabalho de técnico, uma vez 

que indica quais os aspetos a ter em atenção. 

É de frisar ainda que, tal como seria de esperar, o modelo desenvolvido apresenta-se como uma 

inovação face aos existentes. 
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5 

APLICAÇÃO DO MODELO AOS REVESTIMENTOS DAS 
ESTAÇÕES 

 

5.1. REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS  

Os revestimentos de pavimento, pertencem à lista de componentes dos edifícios mais expostos à 

utilização. Por esse motivo é essencial desenvolver índices de desempenho para os revestimentos de 

pavimentos dos edifícios de utilização intensiva como é o caso das estações metropolitanas. 

O revestimento dos pavimentos das estações metropolitanas é feito com placas de granito amaciado, 

de cor cinza escuro, tipo SPI-ALPALHÃO (do qual se apresenta a ficha técnica em anexo [15]), 

impermeabilizados com um produto hidrófugo do tipo DISOCRET (ficha técnica em anexos). 

Já nas áreas, praças e acessos exteriores, o revestimento do pavimento é em placas de granito 

bujardado a pico fino tipo SPI-ALPALHÃO. 

Tal como o restante pavimento, as escadas são revestidas, também, por granito tipo SPI-ALPALHÃO, 

amaciado nas escadas interiores, serrado e bujardado a pico fino em escadas exteriores. 

A fig. 24 pretende elucidar o leitor sobre tipo de revestimento em questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24 - Pormenor do revestimento de pavimento 
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• O revestimento não puderá ser inflamavél nem permitir uma fácil propagação. 
Não deverá também, libertar gases tóxicos aquando da sua combustão;

Segurança contra a risco de incêndio 

• Os revestimentos têm que apresentar baixa condutibilidade térmica;

Segurança contra o risco de eletrocussão 

• Deve suportar cargas permanentes e sobrecargas de utilização sem fraturar ou 
fendilhar;

• Suportar deformações provocadas na base de assentamentos de carga 
estáticas ou dinâmicas.

Resistência mecânica

• Piso não escorregadio;

• Ausência de obstáculos ao nível dos pisos;

• Cobertor de escadas não escorregadio.

Segurança na utilização

• As características dos revestimentos não devem variar quando submetidas a 
variações de temperaturas, humidade e radiações ultravioletas;

• Devem ainda resistir às ações provocadas pelos agentes biológicos. 

Durabilidade intrínseca 

• Devem apresentar resistências ao desgaste, ao punçoamento, ao choque e à 
ação da água.

Durabilidade em função do uso

5.1.1. EXIGÊNCIAS E REQUISITOS FUNCIONAIS 

Como já foi referido, os pavimentos estão submetidos a diversas solicitações (utilização, variação 

térmica, variação do teor de humidade, entre outras) e por esse motivo, estão-lhe associadas diversas 

exigências. Tendo em atenção os apontamentos das aulas de Tecnologias da Construção da Professora 

Eva Barreira e os apontamentos da Universidade do Minho, apresenta-se de seguida, nos quadros 10, 

11 e 12, as exigências e requisitos funcionais que lhe estão ligados, assim como uma breve explicação. 

Note-se que, muitas das exigências aqui apresentadas devem ser tomadas em atenção na fase de 

projeto já que se torna complicada a sua gestão durante a utilização do edifício. 

 

A pedido da empresa, não serão desenvolvidos indicadores de nível de desempenho para os 

revestimentos de pavimento relativamente, à segurança na utilização – piso não escorregadio. 

As exigências de durabilidade servem e permitem que seja garantida a manutenção das qualidades do 

revestimento. 

Quadro 14 - Exigências e Requisitos de Durabilidade para Revestimento de Pavimentos 

 

 

 

Quadro 13 - Exigências e Requisitos de Segurança para Revestimento de Pavimentos 
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• Estanquidade à água ascendente do solo;

• Estanquidade à agua nos remates com os restantes elementos da construção.

• Resistência Térmica - Contribui para a inexistência de condensações 
superficiais, garantindo uma temperatura superficial ideal.

Conforto Ambiental

• Deve apresentar isolamento sonoro à transmissão de ruídos de percussão;

• Deve possuir elevados coeficientes de absorção sonora. 

Conforto Acústico

• Os revestimentos devem apresentar características que permitam a  
manutenção do seu estado de limpeza, não se apresentando sensíveis à 
utilização de produtos químicos.

Salubridade

• Devem apresentar planeza e horizontalidade;

• Boas características de resiliência.

Conforto na Circulação

• Retilinearidade das arestas;

• Ausências de defeitos superficiais;

• Uniformidade da cor e brilho;

• Textura uniforme e lisa.

Conforto Visual

• Temperatura superficial do pavimento deve ser adequada à sua utilização.

Conforto Tátil

Finalmente, as exigências de conforto vêm assegurar as condições indispensáveis à vida fisiológica 

dos ocupantes e ao seu conforto. 

Quadro 15 - Exigências e Requisitos de Segurança para Revestimento de Pavimentos 
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5.1.2. ANOMALIAS LIGADAS AOS REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO EM GRANITO 

Humidade -  a presença de humidade apresenta-se como um fator de risco, uma vez que pode vir a 

afetar, em muito, o desempenho do revestimento de pavimento, pondo em causa a sua durabilidade, 

estanquidade, resistência térmica… E, quando em grande quantidade, pode pôr em causa a integridade 

física dos utentes. Por esse motivo, será atribuído a esta anomalia o nível III (põe em causa mais do 

que uma exigência funcional e contribuiu para a degradação do material). 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções, assim como, uma 

imagem (fig.25) que mostra uma mancha de humidade no pavimento de uma estação: 

0. Não existem manchas (visual) e os valores de humidade em profundidade é inferior a 

10%. 

1. Escurecimento das juntas entre ladrilhos; 

2. Surgimento pontual e isolado de manchas de humidade nas placas de granito com valores 

de humidade em profundidade inferior a 20%; 

3. Manchas de humidade de área significativa com um teor de humidade em profundidade 

de 50%; 

4. Humidade em profundidade compreendida no intervalo [90%;100%]; 

5. Água líquida. 

Nota: nestas inspeções, o técnico deverá fazer-se acompanhar de um aparelho que dê para medir a 

humidade em profundidade, assim como a temperatura ponto de orvalho do elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamento das placas – quer seja por ação de variações de humidade, ou de temperatura, é usual 

observar-se as placas que revestem os pavimentos a arquear significativamente (principalmente nos 

cantos). A ocorrência deste tipo de anomalia põe em causa a segurança na utilização, já que facilmente 

um utente poderá tropeçar. Com o passar do tempo, pode agravar-se e provocar fraturas na placa. 

Trata-se de uma anomalia de nível III. 

A avaliação será por zonas e não por estação. Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá 

utilizar durante as inspeções: 

0. Em nenhum local existem obstáculos ao nível do pavimento; 

1. Existe pontualmente em locais de pouco acesso (menos de 1 placas); 

Fig. 25 - Pormenor de pavimento com humidade 
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2. Existe pontualmente em locais de muito acesso (menos de 1 placas); 

3. Mais de 1 placas em zonas de pouco acesso; 

4. Mais de 1 placas em zonas de muito acesso; 

5. Mais de 3 placas em qualquer zona. 

Esta avaliação será utilizada nos casos em que a altura do levantamento das placas seja inferior a cinco 

milímetros. No caso de um levantamento superior, será de imediato atribuída a classificação 5, o que 

obriga a uma intervenção de emergência.  

5. Levantamento superior a 5 milímetros. 

Seguem-se duas imagens do fenómeno em questão. Numa em que o levantamento é menor que 5 

milímetros (fig. 26) e, portanto, não se verifica a necessidade de substituição imediata da peça. Por 

outro lado, na fig. 27 é apresentado um caso em que a diferença de cotas entre placas é superior a 5 

milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desgaste não uniforme – quando estiver à procura de desgastes nas placas que revestem o pavimento, 

o técnico deve ter especial atenção às arestas, já que no caso das placas de granito é o local que mais 

rapidamente se desgasta, não desprezando o interior da mesma. Aqui o desgaste manifesta-se pela 

Fig. 26 - Pormenor de levantamento de placa (menor que 0,5 cm) 

Fig. 27 -  Pormenor de levantamento de placa (maior que 0,5 cm) 
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presença de riscos na superfície.  A esta anomalia será atribuído o nível II, já que está relacionada com 

o término da vida útil das placas, e põe em causa a imagem transmitida ao utente. 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções: 

0. Não existe desgaste em nenhuma placa; 

1. Existe desgaste das arestas em 3 placas; 

2. Existe riscagem superficial da placa em 3 placas; 

3. Existe desgaste das arestas em 5 placas 

4. Existe desgaste das arestas em 5 placas 

5. Existe desgaste das arestas e riscagem superficial em mais de 6 placas. 

 

Desagregação granular –  o técnico deverá procurar um aumento da rugosidade das superfícies. Este 

aumento de rugosidade resulta da cristalização dos sais existentes na água que, devido à porosidade do 

granito, penetra no material. No caso de ser detetada a manifestação desta anomalia, aquando do seu 

aparecimento, a placa em causa deverá ser substituída, já que está a perder as suas caraterísticas 

mecânicas. É, portanto, uma anomalia de nível III. 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções: 

0. Não existe; 

5. Existe. 

 

Sujidade – Apesar de não ser o parâmetro de maior peso para o bom desempenho do revestimento, é o 

que mais “informação” transmite aos utentes, e é também o mais difícil de definir, uma vez que a 

sujidade, pode ser confundida com patologias associadas ao granito (filme negro, crostas negras, 

colonização biológicas, entre outras).  

A sujidade será separada em dois grupos: os detritos removíveis e os não removíveis. Os removíveis 

serão a designação utilizada para os resíduos sólidos como são exemplos as embalagens, as pontas de 

cigarro, os papéis… e os não removíveis, aqueles que para serem retirados necessitam de uma limpeza 

especial (água em pressão, produtos químicos), tais com as pastilhas elásticas que ficam coladas ao 

revestimento e manchas de sangue. De acordo com o tipo de detrito, as intervenções serão 

classificadas como urgente, sendo que neste caso, deve haver uma equipa de limpeza pronta para 

intervir, e as não urgentes, para as quais as limpezas serão programadas.  

Uma vez que a sujidade presente no revestimento, apenas influência a imagem transmitida aos utentes 

e não o desempenho do elemento, é considerado uma anomalia de nível I. 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções: 

0. Não existe;   

1. Acumulação pontual de poeiras; 

2. Existência de detritos não removíveis não urgentes; 

3. Existência de detritos não removíveis urgentes; 

4. Existência de detritos removíveis não urgentes; 

5. Existência de detritos removíveis urgentes; 

A fig. 28, que se segue, trata-se de um esquema explicativo das designações utilizadas para classificar 

as sujidades: 
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S
u
jid

a
d
e

Removível

Não urgente

Pontas de cigarros

Embalagens de plástico 

Embalagens de papel

Papéis

Lixo orgânico

Urgente

Embalagens de vidro

Seringas

Embalagens de produtos inflamáveis

Não removível

Urgente

Urina

Vômito

Sangue

Produto inflamável derramado

Vandalismo - graffiti

Não urgente

Pastilhas elásticas

Riscos de calçado

Refrigerantes derramados

Poeiras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28 - Classificação dos resíduos 

 

São agora apresentadas duas imagens que melhor ilustram o conceito de sujidade não removível, fig. 

29, e sujidade removível, fig. 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 - Pormenor de sujidade não removível, não urgente 
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Ferrugem – apesar de não se demonstrar um problema para o desempenho do elemento, a existência 

de ferrugem altera, esteticamente o material. Deste modo, trata-se de uma anomalia de nível I. 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções: 

0. Não existe; 

2. Existe à volta do elemento metálico; 

3. Existe à volta do elemento metálico e já está a expandir-se;  

4. Existe sem que exista elemento metálico em pequena dimensão; 

5. Existe sem que exista elemento metálico em grande dimensão. 

Apresenta-se agora um caso que pode gerar alguma dúvida na atribuição de um valor à anomalia. Na 

fig. 31 pode-se observar que existe ferrugem no pavimento, sem que exista elemento metálico. Ora, 

esta seria classificada de 4. No entanto é percetível que naquele local já existiu um elemento metálico. 

Em situações semelhantes a esta a anomalia deverá ser classificada com o nível 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 - Pormenor de sujidade removível não urgente 

Fig. 31 - Pormenor de ferrugem no pavimento 
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Fissuração e Fraturas – as fissuras tratam-se de descontinuidades de material e, no granito, podem 

facilmente resultar em fraturas do elemento. Para além disso, a existência de fissuras expõe o elemento 

à entrada de água, o que resultará na desagregação granular da placa e granito. As fraturas implicam 

uma falta de material na placa e consequente desnível, evidenciando perigo para a segurança na 

utilização. Pelo impacto que estas anomalias causam no desempenho do elemento será atribuído o 

nível III. 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções: 

0. Não existe; 

3. Pequena dimensão inferior a 1mm; 

4. Média dimensão inferior a 2 mm; 

5. Superior a 2 mm ou material em falta (fig. 32). 

Em caso de faltar material na peça, esta deverá ser trocada por uma peça nova de dimensões iguais, 

exceto quando a área total em falta é igual ou inferior a 2 metros quadrados em placas de grande 

dimensão e 1m2 em placas de pequena dimensão. No entanto a argamassa preparada para completar a 

peça não deverá conter cimento na sua constituição.  

Devem ainda ser procuradas lacunas de material que, posteriormente foram preenchidas com 

argamassa e no caso de serem superiores às medidas estabelecidas o técnico deverá classificar de 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonização biológica – mais ligada ao granito, esta anomalia caracteriza-se pela modificação da cor 

da peça para tonalidade verde. A cor verde é atribuída à presença de líquenes, que se desenvolvem em 

ambiente de humidade existente na peça. É uma indicação de que o revestimento não está a cumprir 

devidamente o seu desempenho, logo esta anomalia será incluída no nível II. 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções: 

0. Não existe; 

5. Existe. 

 

Apresenta-se agora um quadro com as anomalias e respetiva atribuição dos pesos para os 

revestimentos de pavimento: 

Fig. 32 - Pormenor de fissura no pavimento 



Manutenção de Edifícios de Utilização Intensiva – Definição de Indicadores de Níveis de Desempenho  

 

48   

Quadro 16 - Atribuição dos níveis às anomalias segundo uma análise de risco para os revestimentos de 

pavimento 

Anomalia Nível 

Humidade III 

Levantamento de placas III 

Sujidade I 

Desgaste não uniforme  II 

Fissuração e Fratura III 

Desagregação granular III 

Ferrugem I 

Colonização Biológica II 

 

5.1.3. MANUTENÇÃO PRÓ-ATIVA E KPI’S DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTOS 

Apresenta-se agora um conjunto de medidas de manutenção pró-ativa, quadro 17, que se propõe que 

sejam dotadas pela empresa contratada. Apesar de prazos pré-estabelecidos, estes devem ser 

estipulados dinamicamente para que em caso de inspeções onde se verifique a necessidade de uma 

limpeza, por exemplo, esta seja efetuada independentemente dos prazos pré-estabelecidos para tal. 

Quadro 17 - Procedimentos de manutenção para os revestimentos de pavimentos 

Periodicidade Ação 

9 meses Inspeção visual ao estado das peças. 

5 anos Limpeza a jato de água, ou com carbonato de cálcio a baixa pressão (<8 bar).  

 

Em caso algum deve ser utilizado, para limpeza, jato de areia, já que iria acelerar o processo de 

desgaste da superfície da peça. Deverá ainda evitar-se golpes com elementos pontiagudos ou pesados 

que possam perfurar alguma peça, assim como o despejo de produtos cáusticos sobre o revestimento. 

Finalmente apresenta-se o quadro relativo aos indicadores de níveis de desempenho para os serviços 

de manutenção (quadro 18), prestados pela empresa contratada. Os conceitos já foram explicados no 

subcapítulo anterior, assim como as justificações dos valores contratuais. 

Quadro 18 - KPI de serviço para os revestimentos de pavimento 

KPI de Serviço  Valor contratual  

Tempo Total de Resposta (anomalia corrente)  Inferior a 10 horas  

Percentagem de tarefas de manutenção preventiva concluídas  95%  

Periodicidade das intervenções preventivas  Pré-definido no contrato  

Tempo de respostas para intervenções de correção  Inferior a 10 horas  

Número de ordens de trabalho válidas resolvida  95%  
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Cerâmico

Granito

Tinta

5.2. REVESTIMENTOS DE PAREDES 

Numa visita às estações subterrâneas, pode-se observar três tipo de revestimentos nas paredes. Apesar 

da maior parte ser revestida por azulejos, pode ainda identificar-se algumas paredes revestidas a placas 

de granito e a tinta. 

Apresenta-se agora uma representação esquemática dos diferentes tipos de revestimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendendo ao modelo desenvolvido neste capítulo, apresentam-se agora, as exigências ligadas aos 

revestimentos de paredes. Note-se que as exigências funcionais implícitas às paredes vão adquirir 

diferentes pesos, dependendo da localização da parede em questão.  

Os revestimentos vêm auxiliar esta adaptação, das paredes, às diferentes exigências. Por esse motivo, 

são apresentas as exigências atribuídas aos revestimentos de paredes e não às paredes propriamente 

ditas. 

Numa consulta ao livro publicado pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil), Exigências 

Funcionais de Revestimentos de Paredes, pode-se concluir que os revestimentos, são dos elementos 

que mais exigências possuem. 

Segue-se o quadro retirada do livro anteriormente mencionado [16]: 

Quadro 19 - Exigências Funcionais de Revestimentos de Paredes 

Exigências de 

Segurança 

Exigências de 

Estabilidade 

Estabilidade perante 

solicitações normais de uso 

Peso próprio 

   Solicitações 

climáticas 

   Choques 

normais  

  Estabilidade perante 

solicitações de ocorrência 

acidental 

Choques de 

acidente 

 Exigências contra riscos 

de incêndio  

Reação ao fogo  

 Ação fisiológica  

 Exigências de segurança Toxidade   

Fig. 33 - Tipos de revestimentos encontrados nas estações 
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 no uso  Segurança no contacto Rugosidade dos 

paramentos 

   Temperatura dos 

paramentos 

Exigências de 

compatibilidade com 

o suporte 

 

Exigências de compatibilidade geométrica  

Exigências de compatibilidade mecânica  

Exigências de 

compatibilidade química 

Saponificação   

Exigências de 

estanquidade 

Estanquidade à água Estanquidade à água da 

chuva 

Permeabilidade 

à água 

   Absorção de 

água 

   Permeabilidade 

ao vapor de 

água 

  Estanquidade à água 

interior 

Permeabilidade 

ao vapor de 

água 

   Permeabilidade 

ao vapor de 

água 

Exigências Termo-

Higrotérmicas 

Exigências de isolamento 

térmico 

Exigências de secura dos 

paramentos interiores 

Temperatura 

superficial 

interior 

Exigências de pureza do ar    

Exigências de conforto acústico    

Exigências de 

conforto visual 

Exigências de planeza Planeza Geral  

 Planeza localizada  

 Exigências de verticalidade  

 Exigências de retidão das arestas   

 Exigências de 

regularidade e de 

perfeição de superfície 

Defeitos de superfícies   

 Largura das fissuras  

 Exigências de 

homogeneidade de 

enodoamento pela poeira 

Homogeneidade da temperatura superficial 

interior 

 Exigências de Diferença na cor  
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 homogeneidade de cor e 

de brilho  

Diferença na refletância difusa  

Exigências de 

conforto tátil 

Exigências contra a 

aspereza dos paramentos  

Perfil geométrico da superfície 

 Exigências contra a pegalosidade dos paramentos   

 Exigências de secura dos paramentos   

Exigências de 

adaptação à 

utilização normal  

 

 

Exigências de resistência 

a ações de choque e atrito 

Resistência ao choque Choque de 

corpo mole 

 Choque de 

corpo duro 

 Resistência à riscagem Classes de 

resistência à 

riscagem 

 Exigências de resistência 

à ação da água  

Resistência à água da chuva  

 Resistência às projeções acidentais de água 

 Resistência à lavagem por 

via húmida 

Classes de 

resistência à 

lavagem 

 Resistência aos vapores húmidos 

 Exigências de aderência 

ao suporte  

Resistência ao arrancamento por tração  

Resistência à peladura 

 Exigências de resistência 

à formação de nódoas de 

produtos químicos ou 

domésticos  

Resistência à formação de nódoas 

 Lavabilidade  

 Exigências de resistência 

ao enodoamento pela 

poeira 

Resistência à formação de nódoas 

 Lavabilidade  

 Exigência de resistência à suspensão de cargas   

Exigências de higiene  Exigência contra a fixação 

de poeiras ou de micro-

organismos  

Aspereza dos paramentos  

 Pegajosidade dos paramentos 

 Exigências de resistência à limpeza  

Exigências de 

Durabilidade 

 

 

Exigências de resistência 

aos agentes climáticos 

Resistência ao calor 

Resistência ao frio  

Resistência à água  

Resistência à luz  
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Resistência aos choques 

térmicos 

 

Exigências de resistência 

aos produtos químicos do 

ar 

Resistência ao ozono  

Resistência ao dióxido de carbono 

 Resistência ao dióxido de enxofre 

 Resistência a soluções amoniacais 

 Exigência de resistência à erosão provocada pelas partículas 

sólidas em suspensão no ar  

 Exigência de resistência à fixação e ao desenvolvimento de bolores 

Exigências de facilidade de limpeza    

Exigências de aptidão para o armazenamento   

Exigências de economia    

 

Muitas das exigências aqui listadas, tal como no EFM tratado no subcapítulo anterior, devem ser 

atendidas apenas em fase de projeto, pois os custos e o trabalho de reparação/alteração quando já em 

uso, poderão ser mais elevados. 

 

5.2.1. REVESTIMENTOS CERÂMICOS 

Maior parte das paredes das estações subterrâneas encontram-se revestidas por azulejo artesanal, com 

dimensões 14x14cm tipo CERBRAN. Apresenta-se, agora, um esquema construtivo, fig. 34, do 

pormenor da solução construtiva adotada nas estações metropolitanas retirado da dissertação de João 

Bento [17]. 

 

Fig. 34 – Reconstituição construtiva  

 

A par do trabalho realizado pelo mesmo autor anteriormente referido, João Bento, na sua tese de 

mestrado, serão apresentadas as anomalias associadas aos revestimentos cerâmicos, com o peso que 

será atribuído a cada uma para o cálculo do KPI.  
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As anomalias poderão surgir em dois elementos distintos: ou no azulejo propriamente dito, ou na 

argamassa de preenchimento de juntas. 

Aquando da inspeção, o técnico deverá, então, procurar nos azulejos as seguintes anomalias para 

posterior classificação: 

Humidade – o técnico deverá procurar por manchas esbranquiçadas presentes na superfície do 

azulejo, eflorescências, e por alteração da cor dos azulejos, tal como demostrado na fig. 35. Estas 

manchas esbranquiçadas devem-se à cristalização dos sais presentes na humidade que passa para os 

azulejos. Já a alteração de cor é motivada pela humidade presente nos azulejos. O técnico deverá 

fazer-se acompanhar de um aparelho que meça a humidade em profundidade. Esta anomalia está 

relacionada com a presença de humidade, e esta, quando em grande quantidade, pode originar outro 

tipo de problemas, inclusivé relacionados com a segurança. O nível atribuído a esta anomalia é o nível 

III.  

A classificação deste tipo de anomalia tem por base a quantidade de cerâmicos que apresentam o 

defeito em questão.  

0. Não existe; 

1. Existem eflorescências em menos de 3 azulejos nas paredes; 

2. Existem mais de 3 azulejos com a anomalia nas paredes; 

3. Existe alteração da cor, mas os valores de humidade em profundidade não ultrapassam os 

30%; 

4. Existe alteração da cor, mas os valores de humidade em profundidade não ultrapassam os 

50%. 

5. Existe alteração da cor e os valores de humidade em profundidade são de 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crateras – neste ponto, o técnico responsável pela inspeção deve ter especial atenção a 

descontinuidades existentes no cerâmico, que revelem o fundo branco deste. Estas podem ter origem 

pela expansão do material, ou por acidente. Segue-se uma imagem recolhida numa visita às estações e 

que pretende ilustrar a presente anomalia: 

Fig. 35 - Pormenor da alteração da cor dos azulejos 



Manutenção de Edifícios de Utilização Intensiva – Definição de Indicadores de Níveis de Desempenho  

 

54   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 - Pormenor de uma cratera no azulejo 

 

Novamente está-se na presença de uma anomalia de nível II, já que para além das questões estéticas 

que lhe são inerentes, pode pôr em causa o bem-estar dos utentes (facilmente podem-se cortar 

passando a mão numa cratera recente). Seguindo a mesma linha de pensamento da anomalia anterior, 

para efeitos de classificação, será tido em conta o número de ladrilhos azulejos que apresentam a 

anomalia, acrescido da dimensão que a cratera apresenta: 

0. Não existe; 

1. Existe uma cratera isolada em apenas um azulejo cuja maior dimensão é menor que 2 cm; 

2. Existem crateras isoladas em menos de 2 azulejos cuja maior dimensão é menor que 2 

cm; 

3. Existe uma cratera isolada em apenas um azulejo cuja maior dimensão é menor que 5 cm; 

4. Existem crateras isoladas em menos de 2 azulejos cuja maior dimensão é menor que 5 

cm; 

5. A cratera apresenta, como maior dimensão, um comprimento de pelo menos 5 cm; 

5. Existem mais de 2 azulejos com a anomalia em questão. 

 

Fissuração – focando apenas no azulejo, pode-se destacar dois tipos de fissuras: 

 Fissuração do vidrado – este tipo de fissuras afeta, unicamente, o vidrado existente na 

superfície do azulejo e apresentam um efeito rendilhado. Pode ser originada tanto por 

acidentes, como por questões ligadas à dilatância térmica. Uma vez que esta anomalia é 

meramente estética, encontra-se no nível I. A figura 38 pretende demonstrar o que a 

empresa entende por fissuração tolerável e que não se deverá ter em conta aquando da 

inspeção. 

 Fissuração do azulejo - Fissuras que atravessam toda a espessura do azulejo. Em casos 

extremos, a existência de uma fissura que atravessa toda a espessura do azulejo, pode vir 

a provocar a queda dos fragmentos e na origem deste tipo de fissuras, podem estar 

problemas de estabilidade. Deste modo, será atribuído a esta anomalia o nível II. 

A classificação será igual nas duas situações: 

0. Não existe; 

1. Existe uma fissura em menos de 2 azulejos; 
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2. Existe uma fissura em menos de 5 azulejos, tal como exemplificada na fig. 37; 

3. A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 2 azulejos; 

4. A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 5 azulejos; 

5. Existe em toda a extensão do azulejo com uma dimensão superior a 2mm; 

5. Existem fissuras em mais de 5 azulejos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujidade – por vezes, a superfície do azulejo não é perfeitamente lisa, apresentando algumas 

irregularidades. Estas contribuem para a acumulação de poeiras originando nódoas, ou aparecimento 

generalizado de sujidade, como é o caso da situação exemplificada na fig. 39. É também, usual 

encontrar-se grafitis. Esta anomalia será incluída no grupo de nível I. 

0. Não existe; 

1. Existem nódoas pontuais, cuja maior dimensão não atinge 3 cm; 

2. Nódoas de grande dimensão ocupando maior parte do azulejo; 

3. Grafiti de pequena dimensão (menor que um azulejo), tal com demonstrado na fig.40; 

4. Nódoa de grande dimensão a ocupar mais de 3 azulejos ou pastilhas elásticas coladas ou 

sujidade generalizada; 

Fig. 37 - Pormenor de fissura no azulejo 

Fig. 38 - Pormenor do fenómeno de fissuração do vidrado (tolerável) 
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5. Grafiti que abrange mais de 3 azulejos. 

 

Fig. 39 - Pormenor de sujidade generalizada 

 

 

Fig. 40 - Pormenor de graffiti 

 

Esmagamento ou lascagem nos bordos – resultam da compressão exercida nos azulejos por 

movimentos da parede. São caracterizados por falhas de material nas extremidades dos cerâmicos, tal 

como demonstrado na fig. 41. Apresenta-se agora uma imagem que pretende demostrar a anomalia em 

questão. Anomalia de nível II, já que podem ser consequência de movimentos diferenciais da parede, 

pondo em causa questões de segurança. 

A escala que deverá ser utilizada pelo técnico responsável pela inspeção é: 

0. Não existe; 

1. Existe em 2 ou 1 dos bordos do azulejo; 

2. Existe em menos de 3 azulejos e não nos 4 lados; 

3. Existem pelos menos 2 azulejos a apresentar a anomalia nos 4 bordos; 

4. Mais de 3 azulejos apresentam a anomalia em mais de dois dos seus lados; 

5. Mais de cinco azulejos apresentam os bordos lascados. 
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Fig. 41 - Pormenor de lascagem dos bordos 

 

Riscagem ou desgaste – deverão ser procuradas zonas nas quais seja percetível qualquer tipo de 

riscagem ou desgaste. Geralmente o fenómeno de desgaste é evidenciado pelo desaparecimento do 

vidrado superficial dos azulejos. Visto apresentar-se como um problema meramente estético, é uma 

anomalia de nível I. 

O desgaste do vidrado deve-se principalmente ao facto de os utentes se apoiarem nas paredes, o que 

obriga a uma especial atenção à zona correspondente à altura média dos ombros. 

0. Não existe desgaste em nenhuma placa; 

1. Existe desgaste ligeiro 3 azulejos; 

2. Existe riscagem superficial em 3 azulejos; 

3. Existe riscagem profunda em 3 azulejos; 

4. Existe desgaste total (não existe vidrado) em 5 azulejos; 

5. O vidrado já desapareceu em 5 azulejos. 

 

Desprendimento do vidrado – Representado na fig. 42, e causado principalmente por acidente, o 

vidrado do azulejo desprende-se do restante, causando um lapso no material. Trata-se de uma 

anomalia de nível I. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42 - Pormenor do desprendimento do vidrado 
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As classificações que deverão ser atribuídas pelo técnico são: 

0. Não existe desgaste em nenhuma placa; 

3. Existe em menos de 2 azulejos; 

5. Existe em mais de 2 azulejos. 

 

Na dissertação de João Bento, destaca-se um ensaio de arrancamento “in situ”, no qual são obtidos 

resultados não muito satisfatórios, relativos à aderência dos azulejos ao suporte, ou seja, existe um 

deficiente comportamento da argamassa. Deste modo, vê-se necessária a inspeção, na detenção de 

anomalias associadas à argamassa, e são essas as que de seguida se apresentam:  

Fissuração – devem ser procuradas fissuras nas juntas entre azulejos iguais à demonstrada na fig. 43. 

Trata-se de uma anomalia de nível II, uma vez que pode implicar um mau comportamento face ao 

acompanhamento do movimento da parede, culminando na queda do revestimento cerâmico. 

0. Não existe; 

1. Pequena dimensão inferior a 1mm, mas de pequena extensão (1 azulejo); 

2. Média dimensão inferior a 5mm, mas de pequena extensão (1 azulejo); 

3. Pequena dimensão inferior a 1mm, com uma extensão superior ao comprimento de um 

azulejo; 

4. Média dimensão inferior a 5mm, com uma extensão superior ao comprimento de um 

azulejo; 

5. Média dimensão inferior a 5mm, com uma extensão superior ao comprimento de dois 

azulejos. 

 

Fig. 43 - Pormenor de fissuração da junta 

 

Despreendimento das juntas- o técnico deverá procurar juntas, em que a argamassa se tenha 

desprendido (como é ilustrado na fig. 44), apresentando assim uma falha na continuidade da parede. 

Uma vez que pode resultar na queda do revestimento cerâmico, é classificada com uma anomalia de 

nível III. 

0. Não existe; 

3. Existe com o comprimento igual ou inferior a uma aresta; 

5. Existe com comprimento superior a uma aresta. 
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Fig. 44 - Pormenor do desprendimento das juntas 

 

Despreendimento do azulejo – carateriza-se com a queda do revestimento cerâmico assim como 

demonstrado na fig. 45. É uma anomalia de nível III. 

0. Não existe; 

5. Queda de dois ou mais azulejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45 – Pormenor do despreendimento do revestimento cerâmico  

 

Enodoamento - Alteração da cor das juntas devida à fixação de sujidade, ou a humidade existente. 

Por esse motivo, é classificada como anomalia de nível II. 

0. Não existe, as argamassas apresentam-se com a cor inicial; 

2. É visível a alteração da cor, fase à inicial, devido a poeira; 

5. As argamassas apresentam cor negra, devido à presença de humidade (segue-se uma 

imagem que demonstra o fenómeno). 
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Fig. 46 - Argamassas apresentam cor negra, devido à presença de humidade 

 

Novamente apresenta-se o quadro 20 com as anomalias e respetiva atribuição dos pesos para os 

revestimentos cerâmicos de paredes: 

Quadro 20 -  Atribuição dos níveis às anomalias segundo uma análise de risco para revestimentos cerâmicos 

Elemento Anomalia Nível 

Azulejo 

 

Eflorescências II 

Crateras II 

Fissuração do vidrado I 

Fissuração do azulejo II 

Sujidade I 

Esmagamento ou lascagem nos bordos II 

Riscagem ou desgaste I 

Desprendimento do vidrado I 

Produto de 

enchimento de 

juntas 

Fissuração II 

Descolamento das juntas III 

Desprendimento III 

Enodoamento II 
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5.2.1.1. Manutenção Pró-ativa e KPI’s de Serviços para revestimentos cerâmicos 

Baseado na publicação de José Dinis Silvestre e Jorge Brito [18], apresenta-se agora uma proposta de 

ações pró-ativas, quadro 21, que têm como finalidade ajudar a prolongar a vida útil tanto dos 

revestimentos cerâmicos, como das juntas de preenchimento: 

Quadro 21- Procedimentos de manutenção para os revestimentos cerâmicos das paredes 

Periodicidade Ação 

5 anos Limpeza das juntas com jato e vapor de água 

Limpeza dos azulejos com jato vapor de água 

Aplicação de um produto anti fungos nas juntas 

10 anos Substituição do material de preenchimento das juntas 

 

Não serão apresentados os KPI’s de serviço para os trabalhos em revestimentos cerâmicos, pois estes 

obedecem ao caso geral, não sendo preciso aumentar, nem diminuir valores dos indicadores. 

 

5.2.2. REVESTIMENTOS EM GRANITO 

Todas as paredes das estações subterrâneas, encontram-se revestidas na parte inferior, por placas de 

granito, de altura variável. A seguinte imagem pretende demonstrar um exemplo das paredes descritas. 

 

Fig. 47 – Paredes de acesso à estação   

Como se pode concluir pela observação da imagem, a parte inferior, que se encontra revestida a 

granito é de altura variável e esta é a zona mais exposta aos impactos e desgaste pela parte dos utentes. 

O revestimento utilizado é idêntico ao utilizado no revestimento do pavimento, volta-se a relembrar: 

granito amaciado com 2 cm de espessura, de cor cinza escuro, tipo SPI-ALPALHÃO 

impermeabilizados com produto hidrófugo tipo HIDRONITE 1. 

Uma vez que o material é idêntico serão, em grande parte, utilizadas as escalas já elaboradas para os 

pavimentos, com as respetivas adaptações, já que as exigências funcionais do pavimento são diferentes 

das exigências funcionais das paredes. 
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Humidade -  a presença de humidade apresenta-se como um fator de risco, uma vez que pode vir a 

afetar, em muito, o desempenho do revestimento, pondo em causa a sua durabilidade, estanquidade, 

resistência térmica… E, quando em grande quantidade, pode pôr em causa a integridade física dos 

utentes. Por esse motivo, será atribuído a esta anomalia o nível III (põe em causa mais do que uma 

exigência funcional e contribuiu para a degradação do material). 

 

Fig. 48 - Pormenor de escorrências na parede revestida a granito 

 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções: 

0. Não existem manchas (visual) e os valores de humidade em profundidade é inferior a 

10%. 

1. Escurecimento das juntas de preenchimento; 

2. Surgimento pontual e isolado de manchas de humidade nas placas de granito com valores 

de humidade em profundidade inferior a 20%; 

3. Manchas de humidade de área significativa com um teor de humidade em profundidade 

de 50%; 

4. Humidade em profundidade compreendida no intervalo [90%;100%] ou existência de 

escorrências (fig.48); 

5. Água líquida. 

Nota: nestas inspeções, o técnico deverá fazer-se acompanhar de um aparelho que consiga medir a 

humidade em profundidade, assim como a temperatura ponto de orvalho do elemento. 

 

Despreendimento das placas – quer seja por ação de variações de humidade, de temperatura, ou 

deficiente comportamento da argamassa de assentamento é usual observar-se o despreendimento das 

placas. A ocorrência deste tipo de anomalias põe em causa a segurança na utilização. Trata-se de uma 

anomalia de nível III. 

A avaliação será por zonas e não por estação. Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá 

utilizar durante as inspeções: 

0. Não existe; 

5. Verificou-se a queda de pelo menos uma placa; 
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Desgaste não uniforme – quando estiver à procura de desgastes nas placas que revestem o pavimento, 

o técnico deve ter especial atenção às arestas das placas de granito, visto ser local mais suscetível ao 

desgaste, não desprezando a zona inferior da placa, onde os utentes encostam as suas bagagens e onde 

por vezes apoiam os pés, podendo originar, riscos. A esta anomalia será atribuído o nível II, já que 

está relacionada com o termino da vida útil das placas, e põe em causa a imagem transmitida ao utente. 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções: 

0. Não existe desgaste em nenhuma placa; 

1. Existe desgaste das arestas em 3 placas; 

2. Existe riscagem superficial da placa em 3 placas; 

3. Existe desgaste das arestas em 5 placas 

4. Existe riscagem superficial da placa em 5 placas 

5. Existe desgaste das arestas e riscagem superficial em mais de 6 placas. 

 

Desagregação granular –  o técnico deverá procurar um aumento da rugosidade das superfícies. Este 

aumento de rugosidade resulta da cristalização dos sais existentes na água que, devido à porosidade do 

granito, penetra no material. Caso se verifique o aparecimento da anomalia em questão, a placa em 

causa deverá ser substituída, já que está a perder as suas caraterísticas mecânicas. É, portanto, uma 

anomalia de nível III. 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções: 

0. Não existe; 

5. Existe. 

 

Sujidade – Apesar de não ser o parâmetro de maior peso para o desempenho do revestimento, é o que 

mais “informação” transmite aos utentes, e também o mais difícil de definir, uma vez que a sujidade, 

pode ser confundida com patologias associadas ao granito (filme negro, crostas negras, colonização 

biológicas, entre outras. Deve-se ter especial as manchas de sujidade provocadas pelo contacto dos 

utentes à parede. 

Uma vez que a sujidade presente no revestimento, apenas influência a imagem transmitida aos utentes 

e não o desempenho do elemento, é considerado uma anomalia de nível I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49 - Pormenor das machas provocadas pelo contacto dos utentes 
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Fig. 50 - Pormenor de sujidade não removível não urgente 

 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções: 

0. Não existe; 

1. Acumulação pontual de poeiras na aresta superior visível; 

3. Existência de detritos não removíveis não urgentes (fig. 50); 

4. Mais de 3 peças manchadas, pelo contacto dos utentes (fig. 49); 

5. Existência de detritos não removíveis urgentes. 

 

Ferrugem – apesar de não se demonstrar um problema para o desempenho do elemento, a existência 

de ferrugem altera, esteticamente o material. Deste modo, trata-se de uma anomalia de nível I. 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções: 

0. Não existe; 

2. Existe à volta do elemento metálico; 

3. Existe à volta do elemento metálico e já está a expandir-se; 

4. Existe sem que exista elemento metálico em pequena dimensão 

5. Existe sem que exista elemento metálico em grande dimensão. 

 

Fissuração e Fraturas – as fissuras tratam-se de descontinuidades de material e, no granito, podem 

facilmente resultar em fraturas do elemento. Para além disso, a existência de fissuras expõe o elemento 

à entrada de água, o que resultará na desagregação granular da placa e granito. Quanto às fraturas 

resultam na falta de material na placa e consequente desnível, demostrando-se perigoso para a 

segurança na utilização. Pelo impacto que estas anomalias causam no desempenho do elemento será 

lhes atribuído o nível III. 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções: 

0. Não existe; 

3. Pequena dimensão inferior a 1mm; 

4. Média dimensão inferior a 2 mm; 

5. Superior a 2 mm ou material em falta (semelhantes à representada na fig. 52). 
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Em caso de faltar material na peça, esta deverá ser trocada por uma peça nova de dimensões iguais, 

exceto quando a área total em falta é igual ou inferior a 2 metros quadrados em placas de grande 

dimensão e 1m2 em placas de pequena dimensão. No entanto a argamassa preparada para completar a 

peça não deverá conter cimento na sua constituição. Devem ainda ser procuradas lacunas de material 

que depois foram preenchidas com argamassa no caso de serem superiores às medidas estabelecidas, o 

técnico deverá classificar de 5. 

 

Fig. 51 - Pormenor de fratura 

 

Colonização biológica – mais ligada do granito, esta anomalia caracteriza-se pela modificação da cor 

da peça para tonalidades verde. A cor verde é atribuída á presença de líquenes que se desenvolvem 

devido à presença de humidade na peça. É uma indicação que o revestimento não está a cumprir 

devidamente o seu desempenho, logo esta anomalia será incluída no nível II. 

Segue-se a escala de classificação que o técnico deverá utilizar durante as inspeções: 

0. Não existe; 

5. Existe. 

 

Apresenta-se agora o quadro resumo, com o peso atribuído a cada anomalia: 

Quadro 22 - Atribuição dos níveis às anomalias segundo uma análise de risco para os revestimentos em granito 

das paredes 

Anomalia Nível 

Humidade III 

Despreendimento de placas III 

Sujidade I 

Desgaste não uniforme  II 

Fissuração e Fratura III 

Desagregação granular III 

Ferrugem I 

Colonização Biológica II 
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Uma vez que o material que reveste as paredes é igual ao material que reveste o pavimento, as 

medidas de manutenção pró-ativa e os KPI’s de serviço, são iguais nos dois casos, por esse motivo, 

não será aqui apresentado. 

 

5.2.3. REVESTIMENTOS EM TINTA 

O último revestimento que falta ser aqui abordado, é o revestimento por pintura, nomeadamente por 

tinta. Entenda-se por tinta uma “composição pigmentada líquida, pastosa ou sólida que, quando 

aplicada em camada fina sobre uma superfície apropriada, (…) é convertível ao fim de certo tempo 

numa película sólida, corada e opaca” [19], segundo o livro publicado pelo LNEC sobre tintas e 

vernizes. Deste modo podem-se destacar 3 fases na “vida” de uma tinta: uma inicial em que ainda se 

encontra no estado liquido, quando se encontra armazenada; fase de aplicação, na qual a água existente 

na sua constituição se vai evaporando; e finalmente a fase da vida útil propriamente dita, na qual a 

tinta já se apresenta no estado sólido. 

Uma vez que as tintas apresentam fases distintas, é natural que a cada uma destas fases estejam 

associadas anomalias especificas. Destacam-se agora as anomalias mais recorrentes em cada uma das 

fases anteriormente referidas: 

 

Fig. 52 - Anomalias associadas a cada uma da fase da vida de uma tinta 
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Uma vez que as estações já se encontram em funcionamento, algumas há mais de 10 anos, o trabalho 

daqui para a frente desenvolvido terá apenas em atenção as anomalias que poderão surgir durante o 

período de vida útil da tinta. 

No entanto, as anomalias associadas às restantes fases da vida de uma tinta, estão aqui descritas, para a 

eventualidade de repintura das paredes. 

A parte superior das paredes pertencentes às zonas de acesso/saída das estações subterrâneas, tal como 

já foi anteriormente referido, são revestidas por tintas do tipo VISOLPLAST SIENA. A ficha técnica 

da tinta utilizada encontra-se nos anexos.  

São agora apresentadas com mais detalhe, as anomalias que devem ser procuras e a sua respetiva 

escala classificativa. 

 

Fissuração – tratam-se de descontinuidades no revestimento, com diferentes espessuras. As fissuras 

em paredes podem ter duas causas distintas. Na primeira, as fissuras, aparecem associadas ao 

comportamento da tinta, tanto podem surgir devido à elevada espessura de tinta que foi aplicada sobre 

a parede, como a incompatibilidades entre os componentes da tinta, ou até mesmo devido à 

temperatura a que foi aplicada a tinta. Na segunda causa as fissuras surgem por motivos intrínsecos ao 

suporte: expansão ou retração de argamassas ou retração térmica. 

Trata-se de uma anomalia que rapidamente se oculta, com a repintura da parede, sendo necessário em 

alguns casos, acompanhar a evolução desta para elaboração do melhor plano de intervenção.  

Recomenda-se que, aquando do surgimento de uma fissura, seja realizado um controle a esta de 3 em 

3 meses para um melhor acompanhamento da sua evolução. 

Esta anomalia está incluída no grupo de anomalias de nível III, já que pode estar relacionada com 

questões de segurança estrutural. 

Segue-se a escala classificativa para esta anomalia: 

0. Existe fissuras com uma rejeição inferior a 0.01 centímetro; 

1. Existe fissuras com uma rejeição inferior a 0.10 centímetro; 

2. Existe fissuras com uma rejeição inferior a 0.50 centímetro; 

3. Existe fissuras com uma rejeição inferior a 1.50 centímetro; 

4. Existe fissuras com uma rejeição inferior a 2.50 centímetro; 

5. Existe fissuras com uma rejeição superior a 2.50 centímetro. 

 

Sujidade – neste parâmetro o técnico, para além de procurar pela acumulação de poeiras nas 

irregularidades das paredes (tal como demonstrado na seguinte imagem), deverá procurar também por 

vandalismo (grafitis) e pelas sujidades não removíveis anteriormente enumeradas para o revestimento 

de granito. A acumulação de poeira é visível através da perda de brilho do revestimento. 

Uma vez que a esta anomalia estão apenas ligadas questões estéticas é lhe atribuído o nível I. 

A escala classificativa a ser utilizada é: 

0. Não existe qualquer tipo de sujidade; 

1. Existe sujidade não removível não urgente pontualmente e de pequena dimensão; 

2. Existe sujidade não removível não urgente pontualmente e de grande dimensão; 

3. Acumulação pontual de poeiras; 
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Fig. 53 - Sujidades a procurar nos revestimentos de tintas 

4. Grande acumulação de poeiras (imagem que se segue); 

5. Existe sujidade não removível urgente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54 – Pormenor da acumulação de poeiras 

 

Descoloração – resume-se à alteração da cor inicial da tinta e é provocada pela ação dos agentes de 

degradação, tais como, a radiação UV, a temperatura, o ambiente a que a tinta se encontra exposta, etc. 

Esta anomalia é um indicador para as perdas de características da tinta e por esse motivo será incluída 

no grupo das anomalias de nível II. 

0. Não existe; 

3. Existe numa área de grande exposição; 

5. Existe em mais de 50% da área da parede. 

 

Destacamento – carateriza-se pela descontinuidade do revestimento. O seu surgimento deve-se à 

existência de humidade e/ou poeiras na base de aplicação, não permitindo a total aderência da tinta, ou 

por um erro de aplicação: inexistência de primário ou não respeito pelos tempos de repintura.  

Apesar das consequências desta anomalia serem meramente estéticas, esta anomalia será classificada 

de nível II já que se pode estender a toda a parede. 

0. Não existe; 

3. Existe pontualmente e ocupa uma área inferior a 30% do total da parede; 

5. Existe em mais de 30% da área da parede. 
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Eflorescências – o técnico responsável deve procurar por partículas esbranquiçadas, principalmente, 

nas bases das paredes. As eflorescências são “depósitos de sais de cálcio e magnésio solúveis que se 

formam próximo de fissuras por onde penetra a humidade” [20]. A água que se encontra no elemento 

(quer por ascensão da água existente no solo, quer pela humidade existem da construção) evapora-se 

originando os sais mencionados na citação do livro de José Luís Nogueira.  

“A água tem a capacidade de transportar dissolvidas uma grande quantidade de substâncias solúveis 

que podem, eventualmente recristalizar depois daquela evaporar, dando origem a fenómenos de 

eflorescências (…)” [20] 

Trata-se de uma anomalia de nível III já que põe em causa tanto exigências térmicas da parede, como 

questões de salubridade, para além do seu impacto estético.  

0. Não existe; 

3. Existe pontualmente e ocupa uma área inferior a 30% do total da parede; 

5. Existe em mais de 30% da área da parede. 

 

Empolamento – novamente está-se na presença de uma anomalia de nível III, já que, tal como a 

anterior, é uma manifestação de humidade e consequentemente põe em causa questões de salubridade, 

desempenho térmico e em casos extremos, questões ligadas à segurança (pode levar à corrosão das 

armaduras). 

Estas formam-se devido à elevada espessura da camada de tinta que foi aplicada, não permitindo assim 

a respiração do elemento, ou da baixa permeabilidade ao vapor que a tinta possui, tal como ilustrado 

na imagem seguinte: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55 - Esquema da formação de bolhas na tinta (empolamento) [20] 

 

O técnico deverá procurar bolhas no revestimento de tinta e deve ter em atenção o seu tamanho, assim 

como a área ocupada em relação à área total da parede.  

0. Não existe; 

3. Existe em grande dimensão (bolha única com uma extensão superior a 5 centímetros); 

4. Existe pontualmente e ocupa uma área inferior a 30% do total da parede; 

5. Existe em mais de 30% da área da parede. 
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Pulverulência – associada à degradação dos componentes da tinta por fenómenos químicos, trata-se 

de uma fina poeira depositada na superfície do elemento. Uma vez que após o seu surgimento, a única 

solução é remover toda a película de tinta e repintar, é classificada como anomalia de nível II, atenda-

se também que a presença das poeiras libertadas pela tinta pode ser prejudicial para a saúde dos 

utentes. 

A escala desta anomalia é bastante simples, apenas deverá ser avaliada a ocorrência ou não deste 

fenómeno. 

0. Não existe; 

5. Existe. 

 

Manchas – é talvez a anomalia que mais alarme provoca e, no entanto, pode ser das mais 

“inofensivas”. O aparecimento de manchas na tinta pode ter inúmeras causas entre as quais 

destacamos a humidade, fungos ou bolores - colonização biológica – e até mesmo a sujidade. Por esse 

motivo, aquando da inspeção o técnico deverá fazer-se acompanhar por um aparelho capaz de ler a 

humidade superficial e em profundidade, para rapidamente fazer um pré-diagnóstico. 

Pode tratar-se de uma questão meramente estética (sujidade) ou pode pôr em causa questões de 

salubridade – colonizações biológicas. 

É uma anomalia de nível II. Segue-se agora a escala classificativa: 

0. Não existe qualquer tipo de mancha; 

1. Humidade superficial inferior a 30%; 

2. Humidade superficial inferior a 80%; 

3. Humidade em profundidade inferior a 30%; 

4. Humidade em profundidade inferior a 90%; 

5. Colonização biológica em mais de 30% da área total da parede ou com humidade em 

profundidade superior a 90%. 

Antes da apresentação dos procedimentos de manutenção pró-ativa, acha-se por bem referir que o 

trabalho aqui elaborado para os revestimentos de tintas é aplicável, não só às paredes interiores, mas 

também às paredes exteriores e tetos. 

 

5.2.3.1. Manutenção Pró-ativa e KPI’s de Serviços para revestimentos em tinta  

Mais uma vez, consultando a base de dados CYPE, conclui-se que os procedimentos de manutenção 

pró-ativa, para revestimentos de tintas são escassas e muito generalizadas. No entanto não se deixa de 

apresentar o que se obteve das pesquisas efetuadas: 

Quadro 23- Procedimentos de manutenção para os revestimentos cerâmicos das paredes 

Periodicidade Ação 

Anualmente Limpeza com esponjas humedecidos com água e sabão 

 

Novamente não serão apresentados os KPI’s de serviço para os trabalhos em revestimentos de tintas, 

uma vez que não se verifica a necessidade de aumentar ou diminuir valores face ao caso geral. 
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5.3. INSPEÇÕES ÀS ESTAÇÕES SUBTERRÂNEAS 

A última etapa do modelo é a realização de inspeções às estações, para a avaliação dos revestimentos 

referidos neste mesmo capítulo. 

De modo a comprovar a eficácia e eficiência do modelo foram realizadas inspeções a 4 estações: 

 Estação da Trindade; 

 Estação de São Bento; 

 Estação da Casa da Música; 

 Estação dos Aliados; 

 Estação do Estádio do Dragão. 

  

Nestas estações, foram inspecionados os revestimentos em granito dos pavimentos e das paredes, 

como também os revestimentos cerâmicos das paredes. Por falta de oportunidade, o modelo não foi 

testado nos revestimentos de tinta. 

 

5.3.1. FICHA DE INSPEÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO  

Quadro 24 - Ficha de Inspeção aos Revestimentos do Pavimento 

Inspeção aos revestimentos de granito dos pavimentos 

Estação: ______________________________________________________________________ 

Inspetor:  ____________________________________ Data da Inspeção:  ___ / ____ /_______ 

  

Anomalia Clas. 

Humidade 

  
Não existem manchas (visual) e os valores de humidade em profundidade é 
inferior a 10% 

  

  Escurecimento das juntas entre ladrilhos   

  
Surgimento pontual e isolado de manchas de humidade nas placas de granito 
com valores de humidade em profundidade inferior a 20% 

  

  
Manchas de humidade de área significativa com um teor de humidade em 
profundidade de 50% 

  

   Humidade em profundidade compreendida no intervalo [90%;100%]   

  Água líquida   

Levantamento de placas 

  Em nenhum local existem obstáculos ao nível do pavimento   

  Existe pontualmente em locais de pouco acesso (menos de 1 placas);   

  Existe pontualmente em locais de muito acesso (menos de 1 placas)   

  Mais de 1 placas em zonas de pouco acesso   

   Mais de 1 placas em zonas de muito acesso   

  Mais de 3 placas   

   Levantamento superior a 0,5 centímetros     
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Desgaste não uniforme  

  Não existe desgaste em nenhuma placa   

  Existe desgaste das arestas em 3 placas   

  Existe riscagem superficial da placa em 3 placas   

  Existe desgaste das arestas em 5 placas   

  Existe desgaste das arestas e riscagem superficial em mais de 6 placas   

Desagregação granular 

  Não existe   

  Existe   

Sujidade 

  Não existe     

  Acumulação pontual de poeiras     

  Existência de detritos não removíveis não urgentes     

  Existência de detritos não removíveis urgentes     

  Existência de detritos removíveis não urgentes   

  Existência de detritos removíveis urgentes   

  

Ferrugem 

  Não existe   

  Existe à volta do elemento metálico   

  Existe à volta do elemento metálico e já está a expandir-se     

  Existe sem que exista elemento metálico em pequena dimensão     

  Existe sem que exista elemento metálico em grande dimensão   
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Fissuração e Fraturas 

  Não existe   

  Pequena dimensão inferior a 1mm   

  Média dimensão inferior a 2 mm     

  Existe fratura nos cantos com área inferior a 10 cm 2   

  Superior a 2 mm ou material em falta de grande área   

Colonização biológica 

  Existe   

  Não existe   

 

A ficha de inspeção aos pavimentos, tal como se pode observar, para além de conter as escalas de 

classificação de cada anomalia, faz-se acompanhar por um esquema que pretende informar o técnico 

quanto às designações utilizadas para os vários tipos de sujidade. 

Em anexos pode-se encontrar o relatório final de inspeção, assim como o cálculo dos respetivos KPI’s 

de cada estação. 

 Estação da Trindade: a estação da trindade foi separada em três níveis distintos: nível de 

entrada, nível intermédio e nível do cais. Nos 3 níveis, não foi verificada qualquer 

necessidade de intervenção imediata, ou de deslocação ao local, por parte da 

administração. Foram verificados níveis de humidade muito elevados, tanto no nível de 

entrada como no nível de cais; 

 Estação de São Bento:  tal como a estação anterior, esta encontra-se dividida nos 

mesmos 3 níveis. Mais uma vez foram verificados níveis de humidade bastante elevados. 

Foi também lançado para esta estação, um pedido de intervenção imediata, já que no nível 

do cais, uma das placas se encontrava levantada, com uma diferença de cotas superior a 5 

milímetros; 

 Estação da Casa da Música: também dividida em 3 níveis, no entanto, com 

denominações diferentes das restantes: nível de entrada 1, nível de entrada 2, nível de 

cais. Nesta estação foram medidos valores de humidade em profundidade de 100%, mas 

apenas no nível de entrada 1 e 2. Tal como na estação da Trindade, não foi emitido 

nenhum pedido de intervenção imediato, sendo os valores finais dos KPI’s baixos; 

 Estação dos Aliados:  em todos os 3 níveis desta estação, foram verificados os valores 

máximos de humidade em profundidade. Foi ainda emitido um pedido de intervenção 

imediata, devido a duas fraturas de grandes dimensões nas placas de granito. 
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5.3.2. FICHA DE INSPEÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE PAREDES – GRANITO 

Quadro 25 - Ficha de Inspeção aos Revestimentos de Granito das Paredes 

Inspeção aos revestimentos de granito das paredes 

Estação: _____________________________________________________________________ 

Inspetor:  ______________________________________ Data da Inspeção: ____ /____ /_____ 

          
Anomalia Clas. 

Humidade 

  
Não existem manchas (visual) e os valores de humidade em profundidade é 
inferior a 10% 

  

  Escurecimento das juntas entre ladrilhos   

  
Surgimento pontual e isolado de manchas de humidade nas placas de 
granito com valores de humidade em profundidade inferior a 20% 

  

  
Manchas de humidade de área significativa com um teor de humidade em 
profundidade de 50% 

  

   Humidade em profundidade compreendida no intervalo [90%;100%]   

  Água líquida   

Despreendimento de placas 

  Não existe   

  Verificou-se a queda de pelo menos uma placa     

Desgaste não uniforme  

  Não existe desgaste em nenhuma placa   

  Existe desgaste das arestas em 3 placas   

  Existe riscagem superficial da placa em 3 placas   

  Existe desgaste das arestas em 5 placas   

  Existe riscagem superficial da placa em 5 placas     

  Existe desgaste das arestas e riscagem superficial em mais de 6 placas   

Desagregação granular 

  Não existe   

  Existe   

Sujidade 

  Não existe     

  Acumulação pontual de poeiras na aresta superior visível     

  Existência de detritos não removíveis não urgentes     

  Mais de 3 peças manchadas, pelo contacto dos utentes     

  Existência de detritos não removíveis urgentes     
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Ferrugem 

  Não existe   

  Existe à volta do elemento metálico   

  Existe à volta do elemento metálico e já está a expandir-se   

  Existe sem que exista elemento metálico em pequena dimensão   

  Existe sem que exista elemento metálico em grande dimensão   

Fissuração e Fraturas 

  Não existe   

  Pequena dimensão inferior a 1mm   

  Média dimensão inferior a 2 mm     

  Superior a 2 mm ou material em falta   

Colonização biológica 

  Existe   

  Não existe             

 

Relativamente aos revestimentos em granitos das paredes, só existiu necessidade de abrir ficha nas três 

primeiras estações (note-se que a divisão das estações, para os revestimentos das paredes, foi realizada 

do mesmo modo dos revestimentos de pavimento):  

 Estação da Trindade: nesta estação foi apenas necessário abrir ficha de inspeção para o 

nível de entrada, onde se deparou com elevadas extensões de sujidade provocada pelo 

contacto dos utentes nas paredes, e no nível intermédio onde se encontrou uma fratura de 

grande dimensão, emitindo um pedido de intervenção imediata para trocar essa peça, por 

uma nova; 

 Estação de São Bento: no nível de entrada desta estação, foi encontrada uma mancha de 

humidade, no entanto, apesar de acusar, os valores de humidade em profundidade eram 

relativamente baixo. No nível do cais foi possível observar manchas de sujidade nos 

rodapés, provocadas pelos sapatos dos utilizadores; 

 Estação da Casa da Música: apenas no nível de entrada se justificou a abertura de uma 

ficha de inspeção, uma vez que eram visíveis escorrências nas paredes e uma placa que, 

devido aos elevados valores de humidade a que estava sujeita, se destacou. 

Nos anexos será possível encontrar os relatórios relativos a estas inspeções. 
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5.3.3. FICHA DE INSPEÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE PAREDES – CERÂMICOS 

Quadro 26 - Ficha de Inspeção aos Revestimentos Cerâmicos das Paredes 

Inspeção aos revestimentos cerâmicos das paredes 

Estação: _______________________________________________________________________ 

Inspetor:  ______________________________________ Data da Inspeção: ____ /____ /______  

          
Anomalia Clas. 

Humidade 

  Não existe   

  Existem eflorescências em menos de 3 azulejos nas paredes   

  Existem mais de 3 azulejos com a anomalia nas paredes   

  
Existe alteração da cor, mas os valores de humidade em profundidade não 
ultrapassam os 30% 

  

  
Existe alteração da cor, mas os valores de humidade em profundidade não 
ultrapassam os 50% 

  

  Existe alteração da cor e os valores de humidade em profundidade são de 100%   

Crateras 

  Não existe   

  
Existe uma cratera isolada em apenas um azulejo cuja maior dimensão é menor que 
2 cm 

  

  
Existem crateras isoladas em menos de 2 azulejos cuja maior dimensão é menor que 
2 cm 

  

  
Existe uma cratera isolada em apenas um azulejo cuja maior dimensão é menor que 
5 cm 

  

  
Existem crateras isoladas em menos de 2 azulejos cuja maior dimensão é menor que 
5 cm 

  

  A cratera apresenta, como maior dimensão, um comprimento de pelo menos 5 cm   

  Existem mais de 2 azulejos com a anomalia em questão     

Fissuração do vidrado 

  Não existe   

  Existe uma fissura em menos de 2 azulejos   

  Existe uma fissura em menos de 5 azulejos   

  
A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 2 
azulejos 

  

  
A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 5 
azulejos 

  

  Existe em toda a extensão do azulejo com uma dimensão superior a 2mm   

  Existem fissuras em mais de 5 azulejos     
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Fissuração do azulejo 

  Não existe   

  Existe uma fissura em menos de 2 azulejos   

  Existe uma fissura em menos de 5 azulejos   

  
A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 2 
azulejos 

  

  
A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 5 
azulejos 

  

  Existe em toda a extensão do azulejo com uma dimensão superior a 2mm   

  Existem fissuras em mais de 5 azulejos     

Sujidade 

  Não existe   

  Existem nódoas pontuais, cuja maior dimensão não atinge 3 cm   

  Nódoas de grande dimensão ocupando maior parte do azulejo   

  Grafiti de pequena dimensão (menor que um azulejo)   

  
Nódoa de grande dimensão a ocupar mais de 3 azulejos ou pastilhas elásticas 
coladas ou sujidade generalizada 

  

  Grafiti que abrange mais de 3 azulejos   

Esmagamento ou lascagem dos bordos 

  Não existe   

  Existe em 2 ou 1 dos bordos do azulejo   

  Existe em menos de 3 azulejos e não nos 4 lados   

  Existem pelos menos 2 azulejos a apresentar a anomalia nos 4 bordos   

  Mais de 3 azulejos apresentam a anomalia em mais de dois dos seus lados   

  Mais de cinco azulejos apresentam os bordos lascados   

Riscagem ou desgaste 

  Não existe   

  Existe desgaste ligeiro 3 azulejos   

  Existe riscagem superficial em 3 azulejos   

  Existe riscagem profunda em 3 azulejos   

  Existe desgaste total (não existe vidrado) em 5 azulejos   

  O vidrado já desapareceu em 5 azulejos   

Despreendimento do vidrado 

  Não existe   

  Existe em menos de 2 azulejos   

  Existe em mais de 2 azulejos   



Manutenção de Edifícios de Utilização Intensiva – Definição de Indicadores de Níveis de Desempenho  

 

78   

Fissuração das juntas 

  Não existe   

  Pequena dimensão inferior a 1mm, mas de pequena extensão (1 azulejo)   

  Média dimensão inferior a 5mm, mas de pequena extensão (1 azulejo)   

  
Pequena dimensão inferior a 1mm, com uma extensão superior ao comprimento de 

um azulejo 
  

  
Média dimensão inferior a 5mm, com uma extensão superior ao comprimento de um 

azulejo 
  

  
Média dimensão inferior a 5mm, com uma extensão superior ao comprimento de dois 

azulejos 
  

Despreendimento das juntas 

  Não existe   

  Existe com o comprimento igual ou inferior a uma aresta   

  Existe com comprimento superior a uma aresta   

Despreendimento dos azulejos 

  Não existe   

  Existe um ou mais azulejos   

Enodoamento 

  Não existe   

  É visível a alteração da cor, fase à inicial, devido a poeira   

  As argamassas apresentam cor negra, devido à presença de humidade    

 

As inspeções aos cerâmicos:  

 Estação da Trindade: para além do pedido de intervenção imediata lançado após a 

inspeção, pela inexistência de uma junta de grande comprimento no nível do cais, basta 

fazer referência à sujidade encontrada nos azulejos de toda a estação, no entanto não 

suficiente para uma intervenção; 

 Estação de São Bento: nesta estação foram apenas encontradas crateras pontuais e algum 

enodoamento das juntas provocado pela acumulação de poeiras. Os KPI’s finais 

apresentaram valores baixos; 

 Nas duas estações que faltam, Casa da Música e Aliados, foi verificada necessidade de 

intervenção imediata, pelo desprendimento de azulejos das paredes. Na Estação da Casa 

da Música, foram ainda observadas fissuras nas juntas de grande extensão. Já na Estação 

dos Aliados, deu-se especial atenção à alteração da cor de alguns azulejos que, quando 

medida a humidade em profundidade, acusou valores máximos (100%). 

  

Nos anexos será possível encontrar os relatórios relativos a estas inspeções. 
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5.3.4. FICHA DE INSPEÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE PAREDES – TINTAS 

Quadro 27 - Ficha de Inspeção aos Revestimentos de Tinta das Paredes 

Inspeção aos revestimentos de tinta das paredes 

Estação: _______________________________________________________________________ 

Inspetor:  ____________________________________________ Data da Inspeção: __ / __ / ____ 

          

Anomalia Clas. 

Fissuração 

  Existe fissuras com uma rejeição inferior a 0.01 centímetro   

  Existe fissuras com uma rejeição inferior a 0.10 centímetro   

  Existe fissuras com uma rejeição inferior a 0.50 centímetro   

  Existe fissuras com uma rejeição inferior a 1.50 centímetro   

  Existe fissuras com uma rejeição inferior a 2.50 centímetro   

  Existe fissuras com uma rejeição superior a 2.50 centímetro   

Sujidade 

  Não existe qualquer tipo de sujidade   

  Existe sujidade não removível não urgente pontualmente e de pequena dimensão   

  Existe sujidade não removível não urgente pontualmente e de grande dimensão   

  Acumulação pontual de poeiras   

  Grande acumulação de poeiras    

  Existe sujidade não removível urgente   

Descoloração 

  Não existe   

  Existe numa área de grande exposição   

  Existe em mais de 50% da área da parede   

Destacamento 

  Não existe   

  Existe pontualmente e ocupa uma área inferior a 30% do total da parede   

  Existe em mais de 30% da área da parede   

Eflorescências 

  Não existe   

  Existe pontualmente e ocupa uma área inferior a 30% do total da parede   

  Existe em mais de 30% da área da parede   
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Empolamento 

  Não existe   

  Existe em mais de 30% da área da parede   

Pulverulência 

  Não existe   

  Existe    

Manchas 

  Não existe qualquer tipo de mancha   

  Humidade superficial inferior a 30%   

  Humidade superficial inferior a 80%   

  Humidade em profundidade inferior a 30%   

  Humidade em profundidade inferior a 90%   

  
Colonização biológica em mais de 30% da área total da parede ou humidade em 
profundidade superior a 90% 

  

 

As estações que possuem paredes com revestimentos a tinta são poucas, e por esse motivo foi possível 

apenas a inspeção a uma estação: a Estação do Estádio do Dragão. Mais uma vez não foi verificada a 

necessidade de intervenção imediata, no entanto pode-se concluir que os revestimentos de tinta 

encontravam-se bastante sujos. Relativamente às restantes anomalias, não foi notado nada que pedisse 

especial atenção, sendo pontuais.  
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Fig. 56 – KPI’s finais do revestimento de pavimentos 
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CONCLUSÕES  

 

 

6.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após as inspeções às estações, referidas no capítulo anterior e depois de calculados os KPI’s de cada 

um dos revestimentos, foi possível a construção dos gráficos a seguir apresentados. De modo a 

permitir uma correta interpretação dos mesmos, torna-se necessário relembrar o leitor de certos 

aspetos de interesse para a obtenção das conclusões que aqui serão apresentadas. 

Os KPI’s dos elementos construtivos, pretendem fornecer informações à administração sobre o estado 

de conservação dos elementos face às estratégias de manutenção implementadas. É com base nestes 

indicadores que a administração terá de redefinir as estratégias de manutenção (extensão ou 

encurtamento de prazos entre limpezas, quando substituir revestimentos, entra outras). Essa avaliação 

não pode ser intuitiva, pelo que é necessário definir valores máximos, acima dos quais não é permitido 

que o elemento se encontre, e um valor recomendável.  

Com o modelo apresentado, os KPI’s encontram-se definidos no intervalo numérico de zero a cinco, 

sendo cinco o valor mais alto e o pior valor que poderá ser atribuído aos elementos em avaliação. 

Na figura 56 é apresentada a compilação dos KPI’s finais obtidos, para os revestimentos de 

pavimento, nas 4 estações inspecionadas.  
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Fig. 57 – KPI’s finais do revestimento em granito das paredes 

Fig. 58 – KPI’s finais do revestimento cerâmicos das paredes 
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Como se pode observar, a maior parte dos revestimentos, encontram-se classificados com valores 

inferiores a 1. Por esse motivo propõe-se com KPI recomendável o valor numérico de 1. Para 

estabelecer um valor máximo de KPI, atenda-se aos revestimentos com classificação superior a 1,5. 

Durante as inspeções não se constatou qualquer necessidade de uma grande intervenção, nem 

reformulação das estratégias de manutenção implementadas, pensa-se que assim que, as intervenções 

imediatas solicitadas para cada estação sejam resolvidas, os valores dos KPI’s diminuirão. Por esse 

motivo, propõe-se como KPI máximo o valor numérico 2. 

Ainda referente ao mesmo material, mas num elemento diferente, segue-se os KPI’s dos 

revestimentos de granito das paredes reunidos na figura 57: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendendo ao gráfico apresentado, propõe-se com KPI recomendável o valor 1, já que esse valor 

nunca foi ultrapassado e, numa análise geral, o revestimento encontrava-se em bom estado. 

Recomenda-se ainda que o valor dos KPI nunca seja superior a 2. 

Na figura 59 foram reunidos os KPI’s finais relativos aos revestimentos cerâmicos. Observando o 

gráfico, existem 3 valores que se destacam dos restantes, e são esses que servirão de base para a 

proposta de um valor de KPI máximo. Tendo em conta o estado em que os cerâmicos, em causa, se 

apresentavam, propõe-se que nunca seja ultrapassado o valor 1,5 e que sejam implementadas medidas 

que mantenham o KPI abaixo de 1, sendo este, o valor recomendável, já que grande parte dos 

revestimentos se encontram abaixo deste. 
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O revestimento que falta aqui abordar, é o revestimento em tinta. Apesar de se ter feito uma única 

inspeção, foi o suficiente para permitir a atribuição de valores de KPI máximo e recomendável. 

 

Fig. 59 - KPIs finais do revestimento de tinta das paredes 

Os três níveis em que a estação do Estádio de Dragão, permitiram a obtenção do gráfico apresentado 

na figura 60. Tendo em conta o estado de conservação em que as paredes se encontravam, propõe-se 

como KPI máximo o valor numérico de 1,00, já como KPI recomendável sugere-se que as paredes 

estejam abaixo de 0,5. 

 

6.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o término deste trabalho conclui-se que, é possível estabelecer um contrato de manutenção 

atendendo ao desempenho do elemento, em vez de um contrato que apenas impõe rotinas de inspeção.  

Uma vez que o intervalo de tempo que se dispõe para a realização da tese, face ao tempo de 

degradação dos EFM, é muito reduzido, não foi possível avaliar com mais pormenor as vantagens da 

utilização da política de manutenção baseada no desempenho do elemento. Nas inspeções que foram 

realizadas, já foi possível ter noção de algumas vantagens. Nomeadamente o facto de já se saber, à 

priori, o que se tem de procurar, torna o processo mais simples, no entanto, admite-se que, numa fase 

inicial, possa existir alguma dificuldade na atribuição das classificações. 

As dificuldades foram surgindo, e logo no início deste trabalho verificou-se que a informação 

existente e disponível para pesquisa sobre o tema “Manutenção de Edifícios” é escassa, sendo ainda 

mais escassos os documentos científicos publicados. Apesar de existirem congressos, estes são em 

número muito inferior ao desejado e a informação lá disponibilizada/debatida, não passa para o 

exterior, dado ser impossível aceder aos documentos. Nas pesquisas, a informação sobre manutenção, 

apenas incide na manutenção de elementos mecânicos, na chamada manutenção industrial. 

 

6.2.1. EXPERIÊNCIA PESSOAL 

Esta tese, foi o primeiro contacto da autora com o “mundo profissional” e permitiu a noção de que no 

mundo de hoje tudo acontece a grande velocidade, pelo que a experiência, na empresa MP, foi 

excelente, dado ser uma empresa que se preocupa em manter o ritmo intenso, sendo capaz de 

transformar o seu estilo de gestão e de métodos de trabalho. 
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Elementos 
Edifícados

Estrutura

• Fundações

• Elementos verticais

• Elementos horizontais

Panos de parede

• Parede Exterior

• Parede Interior

Cobertura

• Acessivel

• Não acessivel

Acabamentos

Revestimentos horizontais

• Tetos

• Pavimentos

Revestimentos verticais

• Interiores

• Exteriores

Vão exteriores

• Portas 

• Janelas

Vãos interiores

• Portas

Instalações

Abastecimento 
de água

Esgoto

Eletricidade

Outros

6.3. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

É sabido que um edifício possuiu uma grande quantidade de elementos fonte de manutenção. No 

presente trabalho, devido ao intervalo de tempo de que se disponibilizou, apenas foi possível 

desenvolver KPI’s para alguns revestimentos, em concreto os revestimentos existentes nas 

metropolitanas do Porto. Assim sendo, provêm daqui duas sugestões de desenvolvimentos futuros: 

A primeira sugestão, ainda ligada às estações metropolitanas, seria desenvolver KPI’s para os restantes 

EFM que fazem parte das estações, de modo a completar o plano de manutenção celebrado entre a 

empresa MP e a empresa prestadora de serviços de manutenção. Volta-se a apresentar a lista de alguns 

EFM, para relembrar o leitor da quantidade de possíveis desenvolvimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 60 - EFM 

 

A segunda sugestão, e muito semelhante à anterior, é o desenvolvimento de KPI’s associados aos mais 

diversos revestimentos quer verticais, quer horizontais. 

Como segunda proposta de desenvolvimento futuro, seria a utilização da matriz de stress de 

manutenção desenvolvida por João Torres na sua tese de mestrado aos KPI’s aqui desenvolvidos, 

tendo em conta a utilização das estações.  

Na sua tese, João Torres defendia que a resposta de uma solução construtiva às estratégias de 

manutenção implementadas, iria depender do seu “grau de utilização”. Na mesma linha de pensamento 

pode-se afirmar que, por exemplo, o KPI recomendável dos revestimentos cerâmicos de uma estação 

que não seja tão utilizada como as restantes, não tem de ser necessariamente 1, mas pode-se permitir 

que chegue ao valor de 1,5. O mesmo se aplica a estações que sejam mais procuradas. 

Apresenta-se agora a matriz elaborada pelo autor em questão, retirada da sua dissertação de mestrado 

[21]: 
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Fig. 61 - Matriz de otimização da relação custo-benefício nas operações de manutenção  
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ANEXOS 

 

A.1.  Fichas Técnicas 

 Ficha Técnica do Granito 

Ficha Técnica do Impermeabilizante do Granito 

Ficha Técnica da Tinta Interior 

A.2. Relatório de Inspeção aos Revestimentos de Pavimentos com o respetivo cálculo de KPI 

 Estação da Trindade 

 Estação de S. Bento 

 Estação da Casa da Música 

 Estação dos Aliados 

A.3. Relatório de Inspeção aos Revestimentos Cerâmicos das Paredes com o respetivo cálculo de 

KPI 

 Estação da Trindade 

 Estação de S. Bento 

 Estação da Casa da Música 

 Estação dos Aliados 

A.4. Relatório de Inspeção aos Revestimentos em Granito das Paredes com o respetivo cálculo de 

KPI 

 Estação da Trindade 

 Estação de S. Bento 

 Estação da Casa da Música 

A.5. Relatório de Inspeção aos Revestimentos de Tinta das Paredes com o respetivo cálculo de KPI 

 Estação do Estádio do Dragão  
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HIDRONITE 1 

IMPERMEABILIZANTE E PROTECTOR DE FRONTARIAS E MONUMENTOS 

Composição: 

HIDRONITE 1 é um produto composto à base de organosilícicos, solventes derivados de petróleo, emulsionantes e conservantes.  

Características:  

Aspecto: Líquido, límpido ou  ligeiramente turvo.  

Cor: Incolor, ligeiramente esverdeado.  

Aroma: Ligeiro a solventes  

Densidade: 0,800 Kg/dm3 ± 50 gramas  

Conteúdo de sólidos: > 9%  

 

Índice de Refracção: 1,430 - 1,440  

Propriedades:  

HIDRONITE 1 é um produto especialmente formulado para o tratamento hidrófobo das frontarias de monumentos e estátuas, evitando o 
envelhecimento das superfícies tratadas e o aparecimento de fungos e outros microorganismos. A aplicação de HIDRONITE 1 evita o 
desgaste dos monumentos provocado pela acção erosiva e pela infiltração da água das chuvas. Não altera a coloração da pedra 

mantendo-a no aspecto original, não formando película, evitando desta forma o desgaste pela tracção. Seca rapidamente, e a 
hidrofubação máxima só se atinge ao fim de uma semana.  

Campo de Aplicação:  

HIDRONITE 1 é especialmente indicado para a impermeabilização e protecção das frontarias de monumentos e estátuas de todos os 

tipos de pedra mármore, granitos, telhas etc e funciona ainda como anti-grafiiti. É ainda recomendado com larga vantagem para 
impermeabilização de pisos de mármore e para todos os tipos de pedra porosa, tijoleiras, pisos de cimento, betão,etc.  

Modo de emprego:  

HIDRONITE 1 deve ser aplicado sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha, rolo, pistola ou pulverizador sem ar, 

uniformemente de modo a que toda a superfície a tratar fique bem molhada.  

Armazenagem:  

Afastado de chamas ou fontes de ignição, a temperaturas inferiores a 30 graus centígrados, e manter bem fechado na sua embalagem 
de origem.  

Precauções:  

No manuseamento de HIDRONITE 1 deve usar-se luvas de protecção.  

 

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

 
 

 

mailto:geral@impornite.pt
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 Revestimento contínuo, colorido, de alta qualidade, de aspecto talochado.

 VISOLPLAST SIENAVISOLPLAST SIENAVISOLPLAST SIENAVISOLPLAST SIENA
 104       

DESCRIÇÃO  Produto baseado em resinas sintéticas em solução aquosa , cargas seleccionadas e calibradas 
e pigmentos de alta qualidade. 

UTILIZAÇÃO  Em superfícies exteriores, sobre reboco, betão, painéis pré-fabricados, estuque, etc É 
utilizado como acabamento do sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior  - Cappotto.

PROPRIEDADES  Aspecto agradável que imita muito bem os revestimentos minerais , ideal para a repintura de 
texturas antigas, sem necessidade de camadas intermédias.
Grande resistência aos choques e abrasão.
Boas características de impermeabilidade à água e permeabilidade ao vapor de água .
Muito boa durabilidade exterior.

COR(ES)  Branco e centenas de cores, disponíveis através do Sistema de Tintagem VIERO  (bases 
Branca e Neutra). Consultar catálogo de cores próprio.

CARACTERÍSTICA(S)
FÍSICA(S)

 DensidadeDensidadeDensidadeDensidade :::: 1,67 + 0,05
ConsistênciaConsistênciaConsistênciaConsistência :::: Pasta densa
SecagemSecagemSecagemSecagem :::: 8 - 24 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC.
COVCOVCOVCOV''''ssss:::: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/c): 40g/l (2010). Este produto contém, 
no máx. 40g/l COV. 

PREPARAÇÃO 
DO SUBSTRATO

 Sobre rebocos novosSobre rebocos novosSobre rebocos novosSobre rebocos novos :::: 
Aplicar uma demão de PRYMER ACQ diluído 1:5 com água, ou uma demão de VIEROQUARTZ 
diluído 1:1 com água, na cor seleccionada.
Em placas cartonadas ou rebocos muito lisosEm placas cartonadas ou rebocos muito lisosEm placas cartonadas ou rebocos muito lisosEm placas cartonadas ou rebocos muito lisos :::: 
Aplicar uma demão de PRYMER SE, seguido de uma demão VIEROQUARTZ diluído 1:1 com água, 
na cor seleccionada.
Em rebocos velhosEm rebocos velhosEm rebocos velhosEm rebocos velhos ,,,,    de calde calde calde cal ,,,,    absorventes e degradadosabsorventes e degradadosabsorventes e degradadosabsorventes e degradados :::: 
Remover, cuidadosamente, todas as partes que não estejam devidamente agarradas ao reboco e 
restaurar a superfície, se necessário.
Aplicar uma demão de PRYMER SE, seguido de uma demão de VIEROQUARTZ diluído 1:1 com 
água, na cor seleccionada.
NotasNotasNotasNotas :::: A superfície deve estar seca, limpa e isenta de gorduras, óleos ou outras substâncias 
estranhas.
A superfície deverá apresentar-se ligeiramente áspera e bem consolidada, para que  suporte bem 
a carga do revestimento a ser aplicado; sempre existam dúvidas sobre a   consistência da 
superfície, é aconselhável a aplicação do Prymer SE.
O uso de VIEROQUARTZ na cor seleccionada, como primário, contribui para a opacidade e 
protecção do sistema, facilitando a aplicação do revestimento final.

APLICAÇÃO  a) Misturar bem o produto até obter uma mistura homogénea.
b) Aplicar 1 demão de VISOLPLAST SIENA, com uma talocha de aço numa espessura 
aproximadamente igual ao tamanho do grão que compõe o produto.
c) Deixar secar um pouco e talochar o material com uma talocha de plástico, para tornar 
compacto e uniforme o revestimento.
d) Deixar secar a 1ª demão cerca de 24 horas.
e) Aplicar a 2ª demão com uma talocha de aço e proceder ao acabamento com uma esponja.

RENDIMENTO  Cerca de 2,20 kg/m
2

 (2 demãos).
A quantidade necessária será dependente das condições em que se encontra o reboco, bem 



como do aspecto final pretendido.

PRODUTOS PARA
ACABAMENTO

 

FORMATO(S)  25 Kgs.
PERÍODO ACONSELHADO                                                                     
DE ARMAZENAGEM

 12 meses.
Conservar o produto na embalagem original , a temperaturas não inferiores a 0ºC, ao abrigo 
da luz solar directa e com as tampas das embalagens bem fechadas .

OUTRAS INFORMAÇÕES  Não é aconselhável aplicar o produto quando a temperatura ambiente for inferior a  5ºC ou 
superior a 35ºC, quando estiver a chover ou se preveja a ocorrência de chuva nos dias  
imediatos à aplicação, quando estiver vento forte e especialmente se este for quente e seco e  
quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares . 

Misturar bem o produto antes da sua utilização .
As grandes superfícies reflectoras que não podem ser acabadas com uma só aplicação , devem 
ser divididas em pequenas áreas a trabalhar, utilizando fita adesiva. Devem proteger-se com 
fita adesiva, todas as partes que não devem ser rebocadas ; a fita adesiva deve ser retirada 
com o produto ainda húmido.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, 
etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações 
de mistura realizadas com outros produtos comerciais , dos quais desconhecemos o conteúdo 
exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA
 
PROPORÇÕES               
CATALIZAÇÃO

 

PRECAUÇÕES DE 
SEGURANÇA

 Consultar a Ficha de Segurança do Produto.

GARANTIAS  
NOTA  As informações fornecidas são as correctas de acordo com os nossos ensaios mas são dadas  

sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .
  Informação Técnico - Comercial : CC - VIERO 010 11.1
  09-02-2011 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES



Manutenção de Edifícios de Utilização Intensiva – definição de Indicadores de Níveis de Desempenho 

 

  

 

 

 

 

A.2. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AOS 
REVESTIMENTOS DE PAVIMENTO 

COM RESPETIVO CÁLCULO DE KPI 

Estação da Trindade 

Estação de S. Bento 

Estação da Casa da Música 

Estação dos Aliados 

 

 



  



x

x

x

Surgimento pontual e isolado de manchas de humidade nas placas de granito com valores de 
humidade em profundidade inferior a 20%

Manchas de humidade de área significativa com um teor de humidade em profundidade de 50%

 Humidade em profundidade compreendida no intervalo [90%;100%]

Escurecimento das juntas entre ladrilhos

Inspeção aos revestimentos de granito dos pavimentos
Estação: Trindade

Inspetor: ______________________________ Data da Inspeção: 26 / 05 / 2016

Anomalia Clas.
Humidade

Não existem manchas (visual) e os valores de humidade em profundidade é inferior a 10%



 Levantamento superior a 0,5 centímetros
Desgaste não uniforme 

Não existe desgaste em nenhuma placa
Existe desgaste das arestas em 3 placas

 Mais de 1 placas em zonas de muito acesso
Mais de 3 placas

Levantamento de placas
Em nenhum local existem obstáculos ao nível do pavimento

Existe pontualmente em locais de muito acesso (menos de 1 placas)

Existe pontualmente em locais de pouco acesso (menos de 1 placas);

Água líquida

x

x

Mais de 1 placas em zonas de pouco acesso



Existência de detritos não removíveis não urgentes
Existência de detritos não removíveis urgentes

Existência de detritos removíveis urgentes

Existe riscagem superficial da placa em 3 placas
Existe desgaste das arestas em 5 placas

Existência de detritos removíveis não urgentes

Existe desgaste das arestas e riscagem superficial em mais de 6 placas
Desagregação granular

Não existe x
Existe

Sujidade
Não existe
Acumulação pontual de poeiras

x

Ferrugem
Não existe x
Existe à volta do elemento metálico
Existe à volta do elemento metálico e já está a expandir-se
Existe sem que exista elemento metálico em pequena dimensão
Existe sem que exista elemento metálico em grande dimensão



Existe
Não existe

Existe fratura nos cantos com área inferior a 10 cm 2
Superior a 2 mm ou material em falta de grande área

Colonização biológica
x

Fissuração e Fraturas
Não existe
Pequena dimensão <1mm

x

x

Média dimensão <2 mm



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 4 12 Ok

Levantamento de placas 3 1 3 Ok
Desgaste não uniforme 2 2 4 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 2 2 Ok
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 0 0 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 1,17 Ok

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 2 6 Ok

Levantamento de placas 3 0 0 Ok
Desgaste não uniforme 2 1 2 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 2 2 Ok
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 5 15 Intervenção
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 1,39 Ok

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 4 12 Ok

Levantamento de placas 3 0 0 Ok
Desgaste não uniforme 2 1 2 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 2 2 Ok
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 1 3 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 1,06 Ok

Nível de Entrada

Nível Intermédio

Nível de Cais



 



Escurecimento das juntas entre ladrilhos

Inspeção aos revestimentos de granito dos pavimentos
Estação: São Bento

Inspetor: Data da Inspeção: 26 /05 /2016

Anomalia Clas.
Humidade

Não existem manchas (visual) e os valores de humidade em profundidade é inferior a 10%

Existe pontualmente em locais de pouco acesso (menos de 1 placas);

x

Surgimento pontual e isolado de manchas de humidade nas placas de granito com valores de 
humidade em profundidade inferior a 20%
Manchas de humidade de área significativa com um teor de humidade em profundidade de 50%
 Humidade em profundidade compreendida no intervalo [90%;100%]

Água líquida
Levantamento de placas

Em nenhum local existem obstáculos ao nível do pavimento

x



Existe pontualmente em locais de muito acesso (menos de 1 placas)

Mais de 1 placas em zonas de pouco acesso
 Mais de 1 placas em zonas de muito acesso

x

Mais de 3 placas
 Levantamento superior a 0,5 centímetros

Desgaste não uniforme 
Não existe desgaste em nenhuma placa x
Existe desgaste das arestas em 3 placas
Existe riscagem superficial da placa em 3 placas
Existe desgaste das arestas em 5 placas

Existência de detritos removíveis não urgentes

Existe desgaste das arestas e riscagem superficial em mais de 6 placas
Desagregação granular

Não existe x
Existe

Sujidade
Não existe
Acumulação pontual de poeiras
Existência de detritos não removíveis não urgentes
Existência de detritos não removíveis urgentes

Existência de detritos removíveis urgentes

x
x

x



Existe

Ferrugem
Não existe
Existe à volta do elemento metálico

Existe à volta do elemento metálico e já está a expandir-se
Existe sem que exista elemento metálico em pequena dimensão
Existe sem que exista elemento metálico em grande dimensão

Não existe x
Pequena dimensão <1mm
Média dimensão <2 mm

Não existe

Apesar de não existir é persetivel que naquele local já existiu um elemento metálico

x

Existe fratura nos cantos com área inferior a 10 cm 2
Superior a 2 mm ou material em falta de grande área

Colonização biológica
x

Fissuração e Fraturas



 



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 0 0 Ok

Levantamento de placas 3 1 3 Ok
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 1 1 Ok
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 0 0 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 0,22 Ok

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 0 0 Ok

Levantamento de placas 3 2 6 Ok
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 1 1 Ok
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 0 0 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 0,39 Ok

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 4 12 Ok

Levantamento de placas 3 5 15 Intervenção
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 2 2 Ok
Ferrugem 1 2 2 Ok

Fissura e Fraturação 3 0 0 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 1,72 Ok

Nível da Entrada

Nível Intermédio

Nível de Cais



  



Escurecimento das juntas entre ladrilhos

Inspeção aos revestimentos de granito dos pavimentos
Estação: Casa da Música

Inspetor: Data da Inspeção: 26 /05 / 2016

Anomalia Clas.
Humidade

Não existem manchas (visual) e os valores de humidade em profundidade é inferior a 10%

Existe pontualmente em locais de pouco acesso (menos de 1 placas);

Surgimento pontual e isolado de manchas de humidade nas placas de granito com valores de 
humidade em profundidade inferior a 20%
Manchas de humidade de área significativa com um teor de humidade em profundidade de 50%
 Humidade em profundidade compreendida no intervalo [90%;100%]

Água líquida
Levantamento de placas

Em nenhum local existem obstáculos ao nível do pavimento

Existe pontualmente em locais de muito acesso (menos de 1 placas)

Mais de 1 placas em zonas de pouco acesso
 Mais de 1 placas em zonas de muito acesso
Mais de 3 placas
 Levantamento superior a 0,5 centímetros

x

x



Desgaste não uniforme 
Não existe desgaste em nenhuma placa x
Existe desgaste das arestas em 3 placas
Existe riscagem superficial da placa em 3 placas
Existe desgaste das arestas em 5 placas

Existência de detritos removíveis não urgentes

Existe desgaste das arestas e riscagem superficial em mais de 6 placas
Desagregação granular

Não existe x
Existe

Sujidade
Não existe
Acumulação pontual de poeiras
Existência de detritos não removíveis não urgentes
Existência de detritos não removíveis urgentes

Existência de detritos removíveis urgentes

x



Existe

Ferrugem
Não existe x

Média dimensão <2 mm

Existe à volta do elemento metálico
Existe à volta do elemento metálico e já está a expandir-se
Existe sem que exista elemento metálico em pequena dimensão
Existe sem que exista elemento metálico em grande dimensão

Não existe

x

Existe fratura nos cantos com área inferior a 10 cm 2
Superior a 2 mm ou material em falta de grande área

Colonização biológica
x

Fissuração e Fraturas
Não existe
Pequena dimensão <1mm



  



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 0 0 Ok

Levantamento de placas 3 0 0 Ok
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 1 1 Ok
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 0 0 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 0,06 Ok

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 4 12 Ok

Levantamento de placas 3 2 6 Ok
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 1 1 Ok
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 0 0 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 1,06 Ok

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 0 0 Ok

Levantamento de placas 3 0 0 Ok
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 4 4 Ok
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 3 9 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 0,72 Ok

Nível da Entrada 1

Nível da Entrada 2

Nível do Cais



  



Surgimento pontual e isolado de manchas de humidade nas placas de granito com valores de 
humidade em profundidade inferior a 20%
Manchas de humidade de área significativa com um teor de humidade em profundidade de 50%
 Humidade em profundidade compreendida no intervalo [90%;100%]

Água líquida

x

Escurecimento das juntas entre ladrilhos

Inspeção aos revestimentos de granito dos pavimentos
Estação: Aliados
Inspetor: Data da Inspeção: 01 / 06 / 2016

Anomalia Clas.
Humidade

Não existem manchas (visual) e os valores de humidade em profundidade é inferior a 10%



x

Existe desgaste das arestas e riscagem superficial em mais de 6 placas
Desagregação granular

Não existe x
Existe

x

Sujidade
Não existe
Acumulação pontual de poeiras

Existe desgaste das arestas em 3 placas
Existe riscagem superficial da placa em 3 placas
Existe desgaste das arestas em 5 placas

Mais de 3 placas
 Levantamento superior a 0,5 centímetros

Desgaste não uniforme 
Não existe desgaste em nenhuma placa x

Existe pontualmente em locais de muito acesso (menos de 1 placas)

Mais de 1 placas em zonas de pouco acesso
 Mais de 1 placas em zonas de muito acesso

Existe pontualmente em locais de pouco acesso (menos de 1 placas);

Levantamento de placas
Em nenhum local existem obstáculos ao nível do pavimento



Não existe
Existe

x

Colonização biológica
x

Existência de detritos removíveis urgentes

Existência de detritos removíveis não urgentes

x

Existência de detritos não removíveis não urgentes

Existência de detritos não removíveis urgentes



Existe fratura nos cantos com área inferior a 10 cm 2

Superior a 2 mm ou material em falta de grande área

Ferrugem
Não existe

x

x

Fissuração e Fraturas
Não existe
Pequena dimensão <1mm
Média dimensão <2 mm

Existe à volta do elemento metálico
Existe à volta do elemento metálico e já está a expandir-se
Existe sem que exista elemento metálico em pequena dimensão

Existe sem que exista elemento metálico em grande dimensão

x



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 4 12 Ok

Levantamento de placas 3 0 0 Ok
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 2 2 Ok
Ferrugem 1 4 4 Ok

Fissura e Fraturação 3 5 15 Intervenção
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 1,83 Ok

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 4 12 Ok

Levantamento de placas 3 0 0 Ok
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 2 2 Ok
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 0 0 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 0,78 Ok

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 4 12 Ok

Levantamento de placas 3 0 0 Ok
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 4 4 Ok
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 0 0 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 0,89 Ok

Nível de Entrada

Nível Intermédio 1

Nível Intermédio 2



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 4 12 Ok

Levantamento de placas 3 2 6 Ok
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 4 4 Ok
Ferrugem 1 4 4 Ok

Fissura e Fraturação 3 0 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 1,44 Ok

Nível do Cais



Manutenção de Edifícios de Utilização Intensiva – definição de Indicadores de Níveis de Desempenho 

 

  

 

 

 

 

A.3. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AOS 
REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE 

PAREDES COM RESPETIVO 
CÁLCULO DE KPI 

Estação da Trindade 

Estação de S. Bento 

Estação da Casa da Música 

Estação dos Aliados 

 

 



  



A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 5 azulejos
Existe em toda a extensão do azulejo com uma dimensão superior a 2mm
Existem fissuras em mais de 5 azulejos

Existe uma fissura em menos de 2 azulejos
Existe uma fissura em menos de 5 azulejos
A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 2 azulejos

A cratera apresenta, como maior dimensão, um comprimento de pelo menos 5 cm
Existem mais de 2 azulejos com a anomalia em questão

Fissuração do vidrado
Não existe x

Existem crateras isoladas em menos de 2 azulejos cuja maior dimensão é menor que 2 cm
Existe uma cratera isolada em apenas um azulejo cuja maior dimensão é menor que 5 cm
Existem crateras isoladas em menos de 2 azulejos cuja maior dimensão é menor que 5 cm

Existe alteração da cor e os valores de humidade em profundidade são de 100%
Crateras

Não existe
Existe uma cratera isolada em apenas um azulejo cuja maior dimensão é menor que 2 cm

x

Existem mais de 3 azulejos com a anomalia nas paredes
Existe alteração da cor, mas os valores de humidade em profundidade não ultrapassam os 30%

Existe alteração da cor, mas os valores de humidade em profundidade não ultrapassam os 50%

Anomalia Clas.
Humidade

Não existe x
Existem eflorescências em menos de 3 azulejos nas paredes

Inspeção aos revestimentos cerâmicos das paredes
Estação: Trindade

Inspetor: _______________________________________________
____ Data da Inspeção: 26 /05 /2016



Enodoamento
Não existe
É visível a alteração da cor, fase à inicial, devido a poeira x
As argamassas apresentam cor negra, devido à presença de humidade 

Grafiti que abrange mais de 3 azulejos

Nódoas de grande dimensão ocupando maior parte do azulejo
Grafiti de pequena dimensão (menor que um azulejo)
Nódoa de grande dimensão a ocupar mais de 3 azulejos ou pastilhas elásticas coladas ou 
sujidade generalizada

x

Existem fissuras em mais de 5 azulejos
Sujidade

Não existe
Existem nódoas pontuais, cuja maior dimensão não atinge 3 cm

x

A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 2 azulejos
A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 5 azulejos
Existe em toda a extensão do azulejo com uma dimensão superior a 2mm

Não existe x
Existe uma fissura em menos de 2 azulejos
Existe uma fissura em menos de 5 azulejos

Fissuração do azulejo



Existe com comprimento superior a uma aresta

x

Média dimensão <5mm, com uma extensão superior ao comprimento de dois azulejos
Despreendimento das juntas

Não existe
Existe com o comprimento igual ou inferior a uma aresta

Média dimensão <5mm, mas de pequena extensão (1 azulejo)
Pequena dimensão <1mm, com uma extensão superior ao comprimento de um azulejo
Média dimensão <5mm, com uma extensão superior ao comprimento de um azulejo

Existe em mais de 2 azulejos
Fissuração das juntas

Não existe x
Pequena dimensão <1mm, mas de pequena extensão (1 azulejo)

O vidrado já desapareceu em 5 azulejos
Despreendimento do vidrado

Não existe x
Existe em menos de 2 azulejos

Existe riscagem superficial em 3 azulejos
Existe riscagem profunda em 3 azulejos
Existe desgaste total (não existe vidrado) em 5 azulejos

Mais de cinco azulejos apresentam os bordos lascados
Riscagem ou desgaste

Não existe x
Existe desgaste ligeiro 3 azulejos

Existe em menos de 3 azulejos e não nos 4 lados
Existem pelos menos 2 azulejos a apresentar a anomalia nos 4 bordos
Mais de 3 azulejos apresentam a anomalia em mais de dois dos seus lados

Esmagamento ou lascagem dos bordos
Não existe x
Existe em 2 ou 1 dos bordos do azulejo



Despreendimento dos azulejos
Não existe x
Existe um ou mais azulejos



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 2 0 0 Ok

Crateras 2 1 2 Ok
Fissuração do Vidrado 1 0 0 Ok
Fissuração do azulejo 2 0 0 Ok

Sujidade 1 1 1 Ok
Esmagamento ou Lacagem dos Bordos 2 0 0 Ok

Riscagem ou Desgaste 1 0 0 Ok
Despreendimento do vidrado 1 0 0 Ok

Fissuração das juntas 2 0 0 Ok
Despreendimento da junta 3 0 0 Ok

Despreendimento do azulejo 3 0 0 Ok
Enodoamento 2 2 4 Ok

22 KPI = 0,32 Ok

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 2 0 0 Ok

Crateras 2 0 0 Ok
Fissuração do Vidrado 1 0 0 Ok
Fissuração do azulejo 2 0 0 Ok

Sujidade 1 4 4 Ok
Esmagamento ou Lacagem dos Bordos 2 0 0 Ok

Riscagem ou Desgaste 1 0 0 Ok
Despreendimento do vidrado 1 0 0 Ok

Fissuração das juntas 2 0 0 Ok
Despreendimento da junta 3 5 15 Intervenção

Despreendimento do azulejo 3 0 0 Ok
Enodoamento 2 2 4 Ok

22 KPI = 1,05 Ok

Nível Intermédio

Nível do Cais 



 



A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 5 azulejos
Existe em toda a extensão do azulejo com uma dimensão superior a 2mm
Existem fissuras em mais de 5 azulejos

Existe uma fissura em menos de 2 azulejos
Existe uma fissura em menos de 5 azulejos
A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 2 azulejos

A cratera apresenta, como maior dimensão, um comprimento de pelo menos 5 cm
Existem mais de 2 azulejos com a anomalia em questão

Fissuração do vidrado
Não existe x

Existem crateras isoladas em menos de 2 azulejos cuja maior dimensão é menor que 2 cm
Existe uma cratera isolada em apenas um azulejo cuja maior dimensão é menor que 5 cm

Existem crateras isoladas em menos de 2 azulejos cuja maior dimensão é menor que 5 cm

x

Existe alteração da cor e os valores de humidade em profundidade são de 100%
Crateras

Não existe
Existe uma cratera isolada em apenas um azulejo cuja maior dimensão é menor que 2 cm

Existem mais de 3 azulejos com a anomalia nas paredes
Existe alteração da cor, mas os valores de humidade em profundidade não ultrapassam os 30%

Existe alteração da cor, mas os valores de humidade em profundidade não ultrapassam os 50%

Anomalia Clas.
Humidade

Não existe x
Existem eflorescências em menos de 3 azulejos nas paredes

Inspeção aos revestimentos cerâmicos das paredes
Estação: São Bento

Inspetor: ______________________________________________
_____ Data da Inspeção: 26 /05 / 2016



x

Sujidade

x

x

Existem nódoas pontuais, cuja maior dimensão não atinge 3 cm
Não existe

Nódoas de grande dimensão ocupando maior parte do azulejo
Grafiti de pequena dimensão (menor que um azulejo)

Existem fissuras em mais de 5 azulejos

A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 2 azulejos
A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 5 azulejos
Existe em toda a extensão do azulejo com uma dimensão superior a 2mm

Não existe
Existe uma fissura em menos de 2 azulejos

Existe uma fissura em menos de 5 azulejos

Fissuração do azulejo



x

Despreendimento dos azulejos
Não existe x
Existe um ou mais azulejos

O vidrado já desapareceu em 5 azulejos
Existe desgaste total (não existe vidrado) em 5 azulejos
Existe riscagem profunda em 3 azulejos

Existe desgaste ligeiro 3 azulejos
Existe riscagem superficial em 3 azulejos

Mais de cinco azulejos apresentam os bordos lascados
Riscagem ou desgaste

Não existe x

Existe em menos de 3 azulejos e não nos 4 lados
Existem pelos menos 2 azulejos a apresentar a anomalia nos 4 bordos
Mais de 3 azulejos apresentam a anomalia em mais de dois dos seus lados

Grafiti que abrange mais de 3 azulejos
Esmagamento ou lascagem dos bordos

Não existe
Existe em 2 ou 1 dos bordos do azulejo

Nódoa de grande dimensão a ocupar mais de 3 azulejos ou pastilhas elásticas coladas ou 
sujidade generalizada



Existe em menos de 2 azulejos

x

x

Enodoamento
Não existe
É visível a alteração da cor, fase à inicial, devido a poeira x
As argamassas apresentam cor negra, devido à presença de humidade 

Existe com comprimento superior a uma aresta

Média dimensão <5mm, com uma extensão superior ao comprimento de dois azulejos
Despreendimento das juntas

Não existe
Existe com o comprimento igual ou inferior a uma aresta

Média dimensão <5mm, mas de pequena extensão (1 azulejo)
Pequena dimensão <1mm, com uma extensão superior ao comprimento de um azulejo
Média dimensão <5mm, com uma extensão superior ao comprimento de um azulejo

Existe em mais de 2 azulejos
Fissuração das juntas

Não existe x
Pequena dimensão <1mm, mas de pequena extensão (1 azulejo)

Despreendimento do vidrado
Não existe



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 2 0 0 Ok

Crateras 2 3 6 Ok
Fissuração do Vidrado 1 0 0 Ok
Fissuração do azulejo 2 0 0 Ok

Sujidade 1 1 1 Ok
Esmagamento ou Lacagem dos Bordos 2 0 0 Ok

Riscagem ou Desgaste 1 0 0 Ok
Despreendimento do vidrado 1 0 0 Ok

Fissuração das juntas 2 0 0 Ok
Despreendimento da junta 3 0 0 Ok

Despreendimento do azulejo 3 0 0 Ok
Enodoamento 2 2 4 Ok

22 KPI = 0,50 Ok

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 2 0 0 Ok

Crateras 2 0 0 Ok
Fissuração do Vidrado 1 0 0 Ok
Fissuração do azulejo 2 0 0 Ok

Sujidade 1 3 3 Ok
Esmagamento ou Lacagem dos Bordos 2 1 2 Ok

Riscagem ou Desgaste 1 0 0 Ok
Despreendimento do vidrado 1 0 0 Ok

Fissuração das juntas 2 0 0 Ok
Despreendimento da junta 3 0 0 Ok

Despreendimento do azulejo 3 0 0 Ok
Enodoamento 2 2 4 Ok

22 KPI = 0,41 Ok

Nível da Entrada

Nível Intermédio



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 2 0 0 Ok

Crateras 2 3 6 Ok
Fissuração do Vidrado 1 0 0 Ok
Fissuração do azulejo 2 1 2 Ok

Sujidade 1 4 4 Ok
Esmagamento ou Lacagem dos Bordos 2 0 0 Ok

Riscagem ou Desgaste 1 0 0 Ok
Despreendimento do vidrado 1 1 1 Ok

Fissuração das juntas 2 1 2 Ok
Despreendimento da junta 3 0 0 Ok

Despreendimento do azulejo 3 0 0 Ok
Enodoamento 2 2 4 Ok

22 KPI = 0,86 Ok

Nível do Cais



A cratera apresenta, como maior dimensão, um comprimento de pelo menos 5 cm

Existem mais de 2 azulejos com a anomalia em questão

x

Existem crateras isoladas em menos de 2 azulejos cuja maior dimensão é menor que 2 cm
Existe uma cratera isolada em apenas um azulejo cuja maior dimensão é menor que 5 cm

Existem crateras isoladas em menos de 2 azulejos cuja maior dimensão é menor que 5 cm

x

Existe alteração da cor e os valores de humidade em profundidade são de 100%
Crateras

Não existe
Existe uma cratera isolada em apenas um azulejo cuja maior dimensão é menor que 2 cm

Existem mais de 3 azulejos com a anomalia nas paredes
Existe alteração da cor, mas os valores de humidade em profundidade não ultrapassam os 30%

Existe alteração da cor, mas os valores de humidade em profundidade não ultrapassam os 50%

Anomalia Clas.
Humidade

Não existe x
Existem eflorescências em menos de 3 azulejos nas paredes

Inspeção aos revestimentos cerâmicos das paredes
Estação: Casa da Música

Inspetor: ______________________________________________
_____ Data da Inspeção: 26 /05 / 2016



Nódoas de grande dimensão ocupando maior parte do azulejo
Grafiti de pequena dimensão (menor que um azulejo)

x

Existem fissuras em mais de 5 azulejos
Sujidade

Não existe
Existem nódoas pontuais, cuja maior dimensão não atinge 3 cm

A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 2 azulejos
A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 5 azulejos
Existe em toda a extensão do azulejo com uma dimensão superior a 2mm

Não existe
Existe uma fissura em menos de 2 azulejos

Existe uma fissura em menos de 5 azulejos

x

A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 5 azulejos
Existe em toda a extensão do azulejo com uma dimensão superior a 2mm
Existem fissuras em mais de 5 azulejos

Fissuração do azulejo

Existe uma fissura em menos de 2 azulejos
Existe uma fissura em menos de 5 azulejos
A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 2 azulejos

Fissuração do vidrado
Não existe x



Média dimensão <5mm, mas de pequena extensão (1 azulejo)
Pequena dimensão <1mm, com uma extensão superior ao comprimento de um azulejo
Média dimensão <5mm, com uma extensão superior ao comprimento de um azulejo

Existe em mais de 2 azulejos
Fissuração das juntas

Não existe
Pequena dimensão <1mm, mas de pequena extensão (1 azulejo)

O vidrado já desapareceu em 5 azulejos
Despreendimento do vidrado

Não existe x
Existe em menos de 2 azulejos

Existe riscagem superficial em 3 azulejos
Existe riscagem profunda em 3 azulejos
Existe desgaste total (não existe vidrado) em 5 azulejos

Mais de cinco azulejos apresentam os bordos lascados
Riscagem ou desgaste

Não existe x
Existe desgaste ligeiro 3 azulejos

Existe em menos de 3 azulejos e não nos 4 lados
Existem pelos menos 2 azulejos a apresentar a anomalia nos 4 bordos
Mais de 3 azulejos apresentam a anomalia em mais de dois dos seus lados

Grafiti que abrange mais de 3 azulejos
Esmagamento ou lascagem dos bordos

Não existe x
Existe em 2 ou 1 dos bordos do azulejo

Nódoa de grande dimensão a ocupar mais de 3 azulejos ou pastilhas elásticas coladas ou 
sujidade generalizada

x



Existe com comprimento superior a uma aresta

Média dimensão <5mm, com uma extensão superior ao comprimento de dois azulejos

Despreendimento das juntas
Não existe
Existe com o comprimento igual ou inferior a uma aresta

x

x



Enodoamento
Não existe
É visível a alteração da cor, fase à inicial, devido a poeira x
As argamassas apresentam cor negra, devido à presença de humidade x

Despreendimento dos azulejos
Não existe
Existe um ou mais azulejos

x



  



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 2 0 0 Ok

Crateras 2 3 6 Ok
Fissuração do Vidrado 1 2 2 Ok
Fissuração do azulejo 2 0 0 Ok

Sujidade 1 3 3 Ok
Esmagamento ou Lacagem dos Bordos 2 0 0 Ok

Riscagem ou Desgaste 1 0 0 Ok
Despreendimento do vidrado 1 0 0 Ok

Fissuração das juntas 2 5 10 Intervenção
Despreendimento da junta 3 0 0 Ok

Despreendimento do azulejo 3 5 15 Intervenção
Enodoamento 2 5 10 Intervenção

22 KPI = 2,09 KPI elevado

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 2 0 0 Ok

Crateras 2 0 0 Ok
Fissuração do Vidrado 1 0 0 Ok
Fissuração do azulejo 2 0 0 Ok

Sujidade 1 4 4 Ok
Esmagamento ou Lacagem dos Bordos 2 0 0 Ok

Riscagem ou Desgaste 1 0 0 Ok
Despreendimento do vidrado 1 0 0 Ok

Fissuração das juntas 2 0 0 Ok
Despreendimento da junta 3 0 0 Ok

Despreendimento do azulejo 3 0 0 Ok
Enodoamento 2 2 4 Ok

22 KPI = 0,36 Ok

Nível da Entrada 1

Nível de Entrada 2



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 2 0 0 Ok

Crateras 2 4 8 Ok
Fissuração do Vidrado 1 0 0 Ok
Fissuração do azulejo 2 1 2 Ok

Sujidade 1 1 1 Ok
Esmagamento ou Lacagem dos Bordos 2 0 0 Ok

Riscagem ou Desgaste 1 0 0 Ok
Despreendimento do vidrado 1 0 0 Ok

Fissuração das juntas 2 0 0 Ok
Despreendimento da junta 3 0 0 Ok

Despreendimento do azulejo 3 0 0 Ok
Enodoamento 2 2 4 Ok

22 KPI = 0,68 Ok

Nível do Cais



Anomalia Clas.
Humidade

Não existe
Existem eflorescências em menos de 3 azulejos nas paredes

Inspeção aos revestimentos cerâmicos das paredes
Estação: Aliados
Inspetor: Data da Inspeção: 01 / 06 / 2016

Existe alteração da cor e os valores de humidade em profundidade são de 100%

Existem mais de 3 azulejos com a anomalia nas paredes
Existe alteração da cor, mas os valores de humidade em profundidade não ultrapassam os 30%

Existe alteração da cor, mas os valores de humidade em profundidade não ultrapassam os 50%

x



Crateras
Não existe
Existe uma cratera isolada em apenas um azulejo cuja maior dimensão é menor que 2 cm

A cratera apresenta, como maior dimensão, um comprimento de pelo menos 5 cm
Existem mais de 2 azulejos com a anomalia em questão

Fissuração do vidrado
Não existe x

Existem crateras isoladas em menos de 2 azulejos cuja maior dimensão é menor que 2 cm
Existe uma cratera isolada em apenas um azulejo cuja maior dimensão é menor que 5 cm
Existem crateras isoladas em menos de 2 azulejos cuja maior dimensão é menor que 5 cm

A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 5 azulejos
Existe em toda a extensão do azulejo com uma dimensão superior a 2mm
Existem fissuras em mais de 5 azulejos

Existe uma fissura em menos de 2 azulejos
Existe uma fissura em menos de 5 azulejos
A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 2 azulejos

x



Fissuração do azulejo

A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 2 azulejos

A fissura existente tem uma dimensão igual ou superior a 1 mm em menos de 5 azulejos
Existe em toda a extensão do azulejo com uma dimensão superior a 2mm

Não existe
Existe uma fissura em menos de 2 azulejos
Existe uma fissura em menos de 5 azulejos

Existem fissuras em mais de 5 azulejos

x

x



Nódoas de grande dimensão ocupando maior parte do azulejo
Grafiti de pequena dimensão (menor que um azulejo)
Nódoa de grande dimensão a ocupar mais de 3 azulejos ou pastilhas elásticas coladas ou 
sujidade generalizada

Sujidade
Não existe
Existem nódoas pontuais, cuja maior dimensão não atinge 3 cm x

Existe em menos de 3 azulejos e não nos 4 lados
Existem pelos menos 2 azulejos a apresentar a anomalia nos 4 bordos
Mais de 3 azulejos apresentam a anomalia em mais de dois dos seus lados

Grafiti que abrange mais de 3 azulejos
Esmagamento ou lascagem dos bordos

Não existe x
Existe em 2 ou 1 dos bordos do azulejo

Existe riscagem superficial em 3 azulejos
Existe riscagem profunda em 3 azulejos
Existe desgaste total (não existe vidrado) em 5 azulejos

Mais de cinco azulejos apresentam os bordos lascados
Riscagem ou desgaste

Não existe x
Existe desgaste ligeiro 3 azulejos

O vidrado já desapareceu em 5 azulejos
Despreendimento do vidrado

Não existe
Existe em menos de 2 azulejos

x

Existe em mais de 2 azulejos



Não existe
Pequena dimensão <1mm, mas de pequena extensão (1 azulejo)

Existe com comprimento superior a uma aresta
Despreendimento dos azulejos

Não existe
Existe um ou mais azulejos

x

x

Média dimensão <5mm, com uma extensão superior ao comprimento de dois azulejos

Despreendimento das juntas
Não existe x
Existe com o comprimento igual ou inferior a uma aresta

Média dimensão <5mm, mas de pequena extensão (1 azulejo)
Pequena dimensão <1mm, com uma extensão superior ao comprimento de um azulejo
Média dimensão <5mm, com uma extensão superior ao comprimento de um azulejo

Fissuração das juntas



As argamassas apresentam cor negra, devido à presença de humidade 

x

x

Enodoamento
Não existe
É visível a alteração da cor, fase à inicial, devido a poeira



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 2 5 10 Intervenção

Crateras 2 0 0 Ok
Fissuração do Vidrado 1 0 0 Ok
Fissuração do azulejo 2 5 10 Intervenção

Sujidade 1 1 1 Ok
Esmagamento ou Lacagem dos Bordos 2 0 0 Ok

Riscagem ou Desgaste 1 0 0 Ok
Despreendimento do vidrado 1 3 3 Ok

Fissuração das juntas 2 5 10 Intervenção
Despreendimento da junta 3 0 0 Ok

Despreendimento do azulejo 3 0 0 Ok
Enodoamento 2 5 10 Intervenção

22 KPI = 2,00 KPI elevado

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 2 5 10 Intervenção

Crateras 2 0 0 Ok
Fissuração do Vidrado 1 0 0 Ok
Fissuração do azulejo 2 0 0 Ok

Sujidade 1 2 2 Ok
Esmagamento ou Lacagem dos Bordos 2 0 0 Ok

Riscagem ou Desgaste 1 0 0 Ok
Despreendimento do vidrado 1 0 0 Ok

Fissuração das juntas 2 0 0 Ok
Despreendimento da junta 3 0 0 Ok

Despreendimento do azulejo 3 5 15 Intervenção
Enodoamento 2 2 4 Ok

22 KPI = 1,41 Ok

Nível de Entrada 

Nível Intermédio 1



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 2 5 10 Intervenção

Crateras 2 0 0 Ok
Fissuração do Vidrado 1 0 0 Ok
Fissuração do azulejo 2 0 0 Ok

Sujidade 1 2 2 Ok
Esmagamento ou Lacagem dos Bordos 2 0 0 Ok

Riscagem ou Desgaste 1 0 0 Ok
Despreendimento do vidrado 1 0 0 Ok

Fissuração das juntas 2 0 0 Ok
Despreendimento da junta 3 0 0 Ok

Despreendimento do azulejo 3 0 0 Ok
Enodoamento 2 0 0 Ok

22 KPI = 0,55 Ok

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 2 0 0 Ok

Crateras 2 1 2 Ok
Fissuração do Vidrado 1 0 0 Ok
Fissuração do azulejo 2 3 6 Ok

Sujidade 1 2 2 Ok
Esmagamento ou Lacagem dos Bordos 2 0 0 Ok

Riscagem ou Desgaste 1 0 0 Ok
Despreendimento do vidrado 1 0 0 Ok

Fissuração das juntas 2 0 0 Ok
Despreendimento da junta 3 0 0 Ok

Despreendimento do azulejo 3 0 0 Ok
Enodoamento 2 2 4 Ok

22 KPI = 0,64 Ok

Nível Intermédio 2

Nível do Cais



Manutenção de Edifícios de Utilização Intensiva – definição de Indicadores de Níveis de Desempenho 

 

  

 

 

 

 

A.4. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AOS 
REVESTIMENTOS EM GRANITO DAS 

PAREDES COM RESPETIVO 
CÁLCULO DE KPI 

Estação da Trindade 

Estação de S. Bento 

Estação da Casa da Música 

 

 



 



Não existe

Colonização biológica
Existe x

Existe sem que exista elemento metálico em grande dimensão

Existe à volta do elemento metálico
Existe à volta do elemento metálico e já está a expandir-se
Existe sem que exista elemento metálico em pequena dimensão

Ferrugem
Não existe x

Não existe x
Existe

Existe desgaste das arestas em 5 placas
Existe riscagem superficial da placa em 5 placas
Existe desgaste das arestas e riscagem superficial em mais de 6 placas

Desagregação granular

Desgaste não uniforme 
Não existe desgaste em nenhuma placa x
Existe desgaste das arestas em 3 placas
Existe riscagem superficial da placa em 3 placas

Água líquida
Despreendimento de placas

Não existe x
Verificou-se a queda de pelo menos uma placa

Surgimento pontual e isolado de manchas de humidade nas placas de granito com valores de 
humidade em profundidade inferior a 20%
Manchas de humidade de área significativa com um teor de humidade em profundidade de 50%
 Humidade em profundidade compreendida no intervalo [90%;100%] Oou escorrências

Anomalia Clas.
Humidade

Não existem manchas (visual) e os valores de humidade em profundidade é inferior a 10% x
Escurecimento das juntas entre ladrilhos

Inspeção aos revestimentos de granito das paredes
Estação: Trindade

Inspetor: _____________________________________________
______ Data da Inspeção: 26 / 05 / 2016



x

Média dimensão <2 mm
Superior a 2 mm ou material em falta

Fissuração e Fraturas
Não existe
Pequena dimensão <1mm

Acumulação pontual de poeiras na aresta superior visível
Existência de detritos não removíveis não urgentes
Mais de 3 peças manchadas, pelo encostar dos utentes

Existência de detritos não removíveis urgentes

Sujidade
Não existe



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 0 0 Ok

Desprendimento de placas 3 0 0 Ok
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 4 4 Ok
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 0 0 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 0,22 Ok

Nível de Entrada



 



Escurecimento das juntas entre ladrilhos

Inspeção aos revestimentos de granito das paredes
Estação: São Bento

Inspetor: ______________________________________________
_____ Data da Inspeção: 26 / 05 / 2016

Anomalia Clas.
Humidade

Não existem manchas (visual) e os valores de humidade em profundidade é inferior a 10%

Verificou-se a queda de pelo menos uma placa

Surgimento pontual e isolado de manchas de humidade nas placas de granito com valores de 
humidade em profundidade inferior a 20%

Manchas de humidade de área significativa com um teor de humidade em profundidade de 50%
 Humidade em profundidade compreendida no intervalo [90%;100%]
Água líquida

Despreendimento de placas
Não existe x

Desagregação granular

Desgaste não uniforme 
Não existe desgaste em nenhuma placa x
Existe desgaste das arestas em 3 placas
Existe riscagem superficial da placa em 3 placas
Existe desgaste das arestas em 5 placas
Existe riscagem superficial da placa em 5 placas
Existe desgaste das arestas e riscagem superficial em mais de 6 placas

Não existe x
Existe

x



Não existe x

Sujidade
Não existe
Acumulação pontual de poeiras na aresta superior visível
Existência de detritos não removíveis não urgentes

Mais de 3 peças manchadas, pelo encostar dos utentes
Existência de detritos não removíveis urgentes

Ferrugem

Existe à volta do elemento metálico
Existe à volta do elemento metálico e já está a expandir-se
Existe sem que exista elemento metálico em pequena dimensão

Não existe

x

Média dimensão <2 mm
Superior a 2 mm ou material em falta

Colonização biológica
Existe x

Existe sem que exista elemento metálico em grande dimensão
Fissuração e Fraturas

Não existe x
Pequena dimensão <1mm



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 3 9 Ok

Desprendimento de placas 3 0 0 Ok
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 0 0 Ok
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 0 0 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 0,50 Ok

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 0 0 Ok

Desprendimento de placas 3 0 0 Ok
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 3 3 Ok
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 0 0 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 0,17 Ok

Nível de Entrada

Nível de Entrada



  



Escurecimento das juntas entre ladrilhos

Inspeção aos revestimentos de granito das paredes
Estação: Casa da Música

Inspetor: _____________________________________________
______ Data da Inspeção: 26 /05 / 2016

Anomalia Clas.
Humidade

Não existem manchas (visual) e os valores de humidade em profundidade é inferior a 10%

Surgimento pontual e isolado de manchas de humidade nas placas de granito com valores de 
humidade em profundidade inferior a 20%
Manchas de humidade de área significativa com um teor de humidade em profundidade de 50%
 Humidade em profundidade compreendida no intervalo [90%;100%] ou existência de 
escorrências

Água líquida
Despreendimento de placas

Não existe x
Verificou-se a queda de pelo menos uma placa

Colonização biológica
Existe x
Não existe



Existe riscagem superficial da placa em 3 placas

Desgaste não uniforme 
Não existe desgaste em nenhuma placa x
Existe desgaste das arestas em 3 placas

Existe
Sujidade

Não existe

Existe desgaste das arestas em 5 placas
Existe riscagem superficial da placa em 5 placas
Existe desgaste das arestas e riscagem superficial em mais de 6 placas

Desagregação granular

Superior a 2 mm ou material em falta

Existe sem que exista elemento metálico em grande dimensão
Fissuração e Fraturas

Não existe x
Pequena dimensão <1mm

Existe à volta do elemento metálico
Existe à volta do elemento metálico e já está a expandir-se

X

Média dimensão <2 mm

Existe sem que exista elemento metálico em pequena dimensão

Acumulação pontual de poeiras na aresta superior visível
Existência de detritos não removíveis não urgentes
Mais de 3 peças manchadas, pelo encostar dos utentes
Existência de detritos não removíveis urgentes

Ferrugem
Não existe x

Não existe x



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Humidade 3 4 12 Ok

Desprendimento de placas 3 0 0 Ok
Desgaste não uniforme 2 0 0 Ok
Desagregação granular 3 0 0 Ok

Sujidade 1 5 5 Intervenção
Ferrugem 1 0 0 Ok

Fissura e Fraturação 3 0 0 Ok
Colonização biológica 2 0 0 Ok

18 KPI = 0,94 Ok

Nível de Entrada



 



Manutenção de Edifícios de Utilização Intensiva – definição de Indicadores de Níveis de Desempenho 

 

  

 

 

 

 

A.5. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AOS 
REVESTIMENTOS EM TINTA DAS 

PAREDES COM RESPETIVO 
CÁLCULO DE KPI 

Estação do Estádio do Dragão 

  



  



Existe em mais de 30% da área da parede

Eflorescências
Não existe x
Existe pontualmente e ocupa uma área inferior a 20% do total da parede

Existe em mais de 50% da área da parede

Descoloração
Não existe x
Existe numa área de grande exposição

Existe fissuras com uma rejeição superior a 2.50 centímetro

Existe fissuras com uma rejeição inferior a 0.50 centímetro
Existe fissuras com uma rejeição inferior a 1.50 centímetro

Existe fissuras com uma rejeição inferior a 2.50 centímetro

x

x

Anomalia Clas.
Fissuração

Existe fissuras com uma rejeição inferior a 0.01 centímetro
Existe fissuras com uma rejeição inferior a 0.10 centímetro

Inspeção aos revestimentos de tinta das paredes
Estação: Estádio do Dragão

Inspetor: Data da Inspeção: 8 /06 / 2016 



Empolamento
Não existe x
Existe em mais de 30% da área da parede

Existe sujidade não removível urgente

Existe sujidade não removível não urgente pontualmente e de grande dimensão

Acumulação pontual de poeiras
Grande acumulação de poeiras 

x

x

Sujidade

x

Não existe qualquer tipo de sujidade
Existe sujidade não removível não urgente pontualmente e de pequena dimensão



Pulverulância
Não existe x
Existe 

Existe em mais de 30% da área da parede

Destacamento
Não existe
Existe pontualmente e ocupa uma área inferior a 20% do total da parede



Humidade em profundidade inferior a 30%

Humidade em profundidade inferior a 90%
Colonização biológica em mais de 30% da área total da parede ou humidade me profundidade 
superior a 90%

Não existe qualquer tipo de mancha
Humidade superficial inferior a 30%
Humidade superficial inferior a 80%

Manchas



Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Fissuração 3 3 9 Ok

Sujidade 1 4 4 Ok
Descoloração 2 0 0 Ok

Destacamento 2 3 6 Ok
Eflorescências 3 0 0 Ok
Empolamento 3 0 0 Ok
Pulverulência 2 0 0 Ok

Manchas 2 3 6 Ok
18 KPI = 1,39 KPI elevado

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Fissuração 3 4 12 Ok

Sujidade 1 4 4 Ok
Descoloração 2 0 0 Ok

Destacamento 2 3 6 Ok
Eflorescências 3 0 0 Ok
Empolamento 3 0 0 Ok
Pulverulência 2 0 0 Ok

Manchas 2 3 6 Ok
18 KPI = 1,56 KPI elevado

Anomalias Peso Classificação Final Aprovação
Fissuração 3 0 0 Ok

Sujidade 1 2 2 Ok
Descoloração 2 0 0 Ok

Destacamento 2 0 0 Ok
Eflorescências 3 0 0 Ok
Empolamento 3 0 0 Ok
Pulverulência 2 0 0 Ok

Manchas 2 0 0 Ok
18 KPI = 0,11 Ok

Nível de Entrada Inferior 1

Nível de Entrada Inferior 2

Nível Intermédio 


