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RESUMO 

 
 

 

 

A manutenção de edifícios é uma atividade necessária para um 

melhor funcionamento destes e em particular, nos públicos, gerenciados por 

órgãos do governo, onde é tema recorrente frente às anomalias presentes 

nestes espaços.  O trabalho tem como objetivo principal propor diretrizes para a 

estruturação de um sistema de gestão da manutenção para Unidades de 

Atenção Primária à Saúde. Como objetivo específico, levantar e sistematizar as 

informações sobre anomalias passiveis de serem encontradas nos pisos 

internos de edificações. A metodologia de pesquisa envolve a discussão sobre a 

informação no setor de AEC e a gestão da manutenção com o recorte em pisos 

das edificações relacionadas à saúde. Utiliza-se um levantamento de campo 

com o mesmo recorte em pisos, para que sejam diagnosticadas as 

características mais recorrentes, e entrevistas estruturadas com profissionais da 

prefeitura ligados à manutenção das UAPS. A partir das informações coletadas 

no levantamento de campo, somado com as entrevistas, é possível diagnosticar 

as principais dificuldades do atual sistema de gestão. Desta maneira, segue as 

diretrizes relacionadas ao processo de implantação de um sistema de gestão 

abordando a manutenção corretiva e preventiva. Há propostas para a definição 

dos agentes, documentações e sistema de informações. A tecnologia de 

informação para os sistemas de informações é abordada por meio de definições 

do BIM como ferramenta disponível para armazenar as informações 

relacionadas ao sistema de gestão da manutenção. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The building maintenance is a necessary activity for better functioning 

of these and particularly in public, managed by government agencies, which is a 

recurring theme in the face of anomalies present in these spaces. The paper's 

main objective is to propose guidelines for the structuring of a maintenance 

management system for Units Primary Health Care Specific objectives were to 

raise and systematize information about anomalies liable to be found in the 

internal floors of buildings. The research methodology involves the discussion of 

the information industry in AEC and maintenance management with the cut in 

floors of buildings relating to health. Uses a field survey with the same cut in 

floors, to be diagnosed features more applicants, and interviews with 

professionals associated with the maintenance of municipal UAP. From the 

information collected in the field survey, coupled with the interviews, it is 

possible to diagnose the main difficulties of the current management system. 

Thus, following the guidelines related to the process of implementing a 

management system addressing the corrective and preventive maintenance. 

There are proposals for the definition of agents, documentation and information 

system. Information technology for information systems is addressed through 

definitions of BIM as a tool available to store information related to maintenance 

management system. 
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  1. INTRODUÇÃO  

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A manutenção é uma atividade necessária para um melhor 

funcionamento do edifício. Em edifícios públicos, gerenciados por órgãos do 

governo, a gestão da manutenção é tema recorrente frente às anomalias 

presentes nestes espaços (RODRIGUES et al, 2012). Estes edifícios, em muitos 

casos, foram construídos em épocas distintas, com tecnologias de construção e 

tipologias diferenciadas e situados, geograficamente, distantes entre si o que 

demanda um esforço maior de manutenção. 

No caso de edifícios de saúde, Caixeta et al (2009) evidenciam, 

inclusive, a demanda de novas formas de gerenciamento devido ao rápido 

avanço da tecnologia e dos procedimentos médicos. Além disto, uma 

manutenção adequada traz menos interferência para a utilização dos ambientes, 

questão de fundamental importância dentro dos estabelecimentos assistenciais 

de saúde (EAS), edificações destinadas à prestação de assistência à saúde à 

população, de forma programada ou não, qualquer que seja o seu nível de 

complexidade (BRASIL, 2002). 

Dentre os tipos de EAS têm-se as Unidades de Atenção Primária a 

Saúde (UAPS). Elas são edificações para assistência no atendimento primário à 

população do Sistema Único de Saúde (SUS). São unidades que trabalham em 

rede onde se co-relacionam às unidades especializadas e serviços de urgência 

e emergência como Unidades de Pronto Atendimento (UPA), evitando-se assim 

uma sobrecarga, bem como proporcionando uma organização e ordem ao 

acesso do cidadão ao sistema público. A Atenção Primária está na base do 

sistema e, por lógica do serviço, deveria ser priorizada como a porta de entrada 

no sistema público de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

O desempenho do edifício na etapa de operação, uso e manutenção é 

determinado por vários fatores (SANCHES, 2010). O preponderante deles é a 
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qualidade da gestão da manutenção que abrange o correto gerenciamento dos 

serviços de manutenção preventiva e corretiva bem como recomendações de 

uso a serem adotadas pelos usuários do edifício. 

Fazendo um recorte na edificação, tem-se por exemplo que para os 

pisos, especialmente no caso de ambientes de saúde as características de 

manutenção e limpeza devem ser priorizadas ao se especificar os seus 

revestimentos (SOARES, 2009). Além disto, os revestimentos devem atender às 

questões de estética e acústica, considerando-se as possibilidades de reposição 

no caso de reforma e ampliações. 

Por outro lado, um sistema de manutenção necessita de informações 

consistentes e transparentes relacionadas à manutenção para os usuários e 

intervenientes do edifício. FRANÇA (2011) vai mais além ao afirmar que os 

estudos relacionados às anomalias das construções são importantes, dentro do 

setor AEC, mas precisam conter uma terminologia adequada. 

Estas considerações são importantes visto o grande alcance das 

tecnologias de informação (TI) na atualidade. Gomes (2010) e Rosário (2011), 

do Instituto Superior Técnico (IST), da Universidade Técnica de Lisboa (UTL), 

relacionaram a tecnologia de realidade virtual à manutenção de edifícios criando 

sistemas informatizados para a realização de inspeções em edifícios. Já Muller 

(2010) tratou das informações para a representação de placas cerâmicas de 

revestimento segundo a abordagem Building Information Modeling (BIM) com o 

objetivo de sugerir orientações para aprimorar a representação e estabelecer 

diretrizes para os fabricantes de cerâmicas quanto às informações que os 

objetos BIM devem conter. 

O BIM promete o acompanhamento da edificação ao longo do seu 

ciclo de vida e deve ser alimentado por informações consistentes do que esta 

sendo representado. Geralmente os trabalhos sobre BIM são voltados para a 

fase de projeto (FLORIO, 2007; LAUBMEYER, 2009; CRESPO E RUSCHEL, 

2007a; CRESPO E RUSCHEL, 2007b), mas começam a surgir, ainda que de 

forma tímida, estudos voltados à fase de manutenção (KEHL et al., 2011). 
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1.2. JUSTIFICATIVA  

Para que as edificações possam permanecer por mais tempo em 

níveis satisfatórios de desempenho, torna-se importante a realização de 

trabalhos com boa qualidade em todas as etapas do ciclo de vida da edificação 

(projeto, construção e uso e manutenção), bem como a aquisição de materiais e 

serviços que atendam às especificações técnicas. No entanto, independente de 

todos esses cuidados, os materiais e as edificações se deterioram o que leva a 

execução de atividades de manutenção. Geralmente, quanto mais tardia (fora 

de uma previsão) for realizada a manutenção de um edifício, maior será o seu 

custo e o comprometimento do desempenho da edificação. Os custos de 

operação e manutenção de uma edificação ao longo de sua vida útil podem ser 

equivalentes ou superiores ao seu custo de construção (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2012). Segundo a lei de Sitter (ou lei da 

evolução dos custos), o impacto dos custos de um erro detectado em cada uma 

das etapas do ciclo de vida da edificação corresponderá a um custo que segue 

uma progressão geométrica de razão cinco, ou seja, as correções serão mais 

duráveis, efetivas, fáceis de serem executadas e econômicas se forem 

executadas mais cedo (HELENE, 1992).  

Daí ressalta-se a importância em se realizar estudos relacionados à 

etapa de manutenção. 

Quanto à tipologia estudada, UAPS, ela foi escolhida tendo em vista o 

interesse da Secretaria de Saúde da cidade na temática, conforme projeto de 

extensão desenvolvido entre a mesma e professores da Faculdade de 

Engenharia, considerando inclusive, o desenvolvimento de projetos de novas 

UAPS, em softwares BIM. Além disto, nestas edificações existem diversas 

manifestações patológicas devidas às constantes adaptações dos seus espaços 

a novos usos bem como uma grande incidência de anomalias.  

O estabelecimento de diretrizes para estruturação de um sistema de 

gestão da manutenção poderá vir a contribuir para a melhoria da atividade de 

manutenção destas edificações. 

Por outro lado, as informações de manutenção podem ser 

consideradas como responsáveis pela retroalimentação das informações para 



15 

  

  

projetistas, executores e usuários da edificação. Os projetistas e construtores 

devem incorporar em seus processos os conhecimento das possíveis anomalias 

e características de manutenção dos elementos que serão aplicados na 

edificação. Já os usuários precisam saber a forma mais indicada de usar e 

manter a edificação tendo em vista o prolongamento da sua vida útil. Como 

forma de explorar academicamente esta afirmativa foi feito um recorte na 

edificação, escolhendo-se os revestimentos de pisos como sendo os elementos 

a serem estudados, pois, os pisos podem contribuir significativamente para o 

bom acabamento e funcionalidade dos ambientes (SOARES, 2009). 

O estudo das informações relativas aos elementos da edificação pode 

ser visto em Ferreira (2005) que enfatiza a necessidade de se estudar as 

informações relevantes para cada elemento da construção. Cada elemento 

possui uma variedade de informações referentes a ele, mas só algumas são 

realmente importantes, em função do próprio elemento e do seu contexto. 

“Assim sendo, para estabelecer quais as informações 
necessárias para a definição do objeto (ou produto) 

Edificação em um momento do seu ciclo de vida ... é 
necessário delimitar um conjunto mínimo de dados 
imprescindíveis relacionados ao objeto e ao contexto, 

procurando a interseção dos dois” (FERREIRA, 2005b) 

Em resumo, este trabalho tem sua justificativa proveniente de duas 

áreas do conhecimento: Manutenção de Edifícios e Informações da Construção. 

A primeira tem um recorte para as edificações de saúde, no caso as UAPS 

enquanto a segunda considera a Tecnologia da Informação através do BIM, 

como perspectiva futura.  

A Figura 1 mostra a representação da justificativa de pesquisa por 

meio de um fluxograma com pontos chave dentro das áreas citadas. Nesta 

representação, pode-se evidenciar que cada área do conhecimento contribui 

com necessidades particulares que servem para embasar a presente pesquisa. 
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Figura 1 – Representação da justificativa de pesquisa 

Fonte: Autor. 

 

Conforme já dito, alguns projetos básicos das novas UAPS foram 

desenvolvidos em softwares BIM. O modelo criado nestes softwares permite a 

inserção de informações relativa a qualquer elemento dentro da edificação, que 

é uma característica da tecnologia. Por outro lado, o sistema de manutenção de 

edifícios precisa de informações relativas à manutenção de cada elemento da 

edificação para que sejam programadas as intervenções. Neste projeto, deve 

existir a informação referente à manutenção de cada elemento da edificação. 

Tem-se neste momento um elo entre o modelo BIM carregado de informações 

referentes à manutenção de cada elemento da edificação. A Figura 2 ilustra esta 

relação. 
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Figura 2 – Esquematização da justificativa da pesquisa 

Fonte: Autor. 

 

A perspectiva, ainda que futura, é de poder inserir as informações 

relativas à manutenção de cada elemento construtivo no modelo BIM para que o 

protótipo virtual fique carregado de características referentes à manutenção da 

edificação. Como o modelo gera uma planilha de quantitativos, os softwares que 

utilizam o BIM poderão gerar uma planilha das características de manutenção 

dos elementos construtivos. Tem-se então uma relação das características de 

manutenção de cada elemento ao longo do tempo. Verifica-se com este 

relatório, quais elementos construtivos terão que ser reparados com o passar do 

tempo ou seja, têm-se uma programação da manutenção ao longo do tempo de 

toda a edificação.  

1.3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal propor diretrizes para a 

estruturação de um sistema de gestão da manutenção para Unidades de 

Atenção Primária à Saúde. 
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Os objetivos secundários são: 

 Levantar as informações sobre anomalias passiveis de serem 
encontradas nos pisos internos de edificações; 

 Sistematizar as Informações relativas às anomalias encontradas nas 
UAPS de Juiz de Fora;  

 Organizar as informações relativas à manutenção de pisos internos para 
que sejam inseridas em modelos de edificações produzidos no BIM 

 Orientar a elaboração dos procedimentos de manutenção preventiva e 
de cuidados relacionados ao uso para pisos internos; 

 Orientar a elaboração dos procedimentos de manutenção corretiva para 

pisos internos. 

1.4. DELIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A pesquisa tem como recorte a gestão da manutenção das UAPS da 

cidade de Juiz de Fora. Isto se deve a disponibilidade de acesso aos 

departamentos responsáveis pela manutenção bem como a existência de 

levantamentos in-loco anteriormente realizados. 

Em função do grande volume de informações sobre os elementos da 

construção, este trabalho se restringe ao estudo mais detalhado dos 

revestimentos de piso dos ambientes internos destas edificações, considerando 

a realidade local e as recomendações da ANVISA (BRASIL, 2002).  

1.5. METODOLOGIA DE PESQUISA 

A pesquisa se inicia com uma revisão bibliográfica sobre os temas 

informação e gestão da manutenção no setor de edificações. A discussão sobre 

a Informação no setor de AEC é pertinente tendo em vista a necessidade de 

considerá-la ao longo do ciclo de vida de uma edificação e em particular no que 
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diz respeito aos elementos que a compõem. Já a gestão da manutenção trata 

das informações e documentos necessários para a sua operacionalização. Este 

tema contempla ainda os tipos de manutenção existentes fazendo um recorte na 

análise dos pisos de edificações de saúde. 

Posteriormente são levantados os dados que tratam da realidade das 

UAPS de Juiz de Fora. As condições físicas das edificações são abordadas 

tendo por base levantamentos recentes realizados na cidade enquanto as 

questões de gestão foram obtidas através da realização de entrevistas 

estruturadas com profissionais da Secretaria de Saúde, de Obras e na Empresa 

Municipal de Pavimentação e Urbanização (EMPAV), órgãos que realizam 

atividades relacionadas à manutenção de UAPS na cidade. 

Na Secretaria de Saúde (SS) foi entrevistado o gestor de manutenção 

da prefeitura lotado na Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde, responsável 

por atender às solicitações relacionadas à manutenção das UAPS da cidade. 

Sua formação é em Técnico em Eletrotécnica. 

Na Secretaria de Obras (SO), a entrevista foi feita com a engenheira 

chefe do Departamento de Coordenação de Obras e Projetos (DCOP) que é 

lotado na Subsecretaria de Coordenação e Projetos (SSCP). 

Por último, na EMPAV foi entrevistado o Técnico em Edificações 

encarregado pelos serviços de manutenção da UAPS, no setor de Manutenção 

da Saúde. A EMPAV é um órgão indireto ligado à prefeitura que presta serviço à 

secretaria de saúde e trata dos serviços não terceirizados de manutenção das 

UAPS.  

A revisão bibliográfica seguida da caracterização da realidade local 

permitiu que fossem propostas diretrizes para a gestão da manutenção das 

UAPS de maneira a contribuir para a sua melhoria. Estas diretrizes contemplam 

aspectos relativos aos documentos necessários para estruturação do sistema de 

gestão (fluxo de manutenção, plano de manutenção, procedimentos de 

manutenção, etc.) alguns deles exemplificados para os pisos das edificações de 

saúde. São também considerados aspectos relativos aos agentes intervenientes 

na manutenção bem como as informações necessárias para dar suporte a todo 

este processo considerando, inclusive a inserção da tecnologia de informação. 

A Figura 3 ilustra o fluxo da pesquisa segundo a metodologia utilizada 

no trabalho.  
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Figura 3 – Representação da metodologia de pesquisa 

Fonte: Autor 
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1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta dissertação se encontra estruturada em seis capítulos: 

 

 Capítulo 1: Introdução: é feita a contextualização da pesquisa 

mediante a introdução do trabalho, incluindo as considerações iniciais, a 

justificativa, os objetivos e a delimitação da pesquisa. Também apresenta a 

metodologia de pesquisa e a estrutura do trabalho. 

Capítulo 2: Informação no setor de Arquitetura, Engenharia e 

Construção: este capítulo apresenta a fundamentalização teórica do trabalho no 

que se refere às informações dentro do setor de AEC. Trata dos conceitos 

relacionados à organização do conhecimento abordando as informações 

relativas aos elementos dentro de uma edificação. Trás a questão da 

classificação da informação no setor de AEC segundo as normas brasileiras de 

classificação ABNT NBR ISO 12006-2 e ABNT NBR ISO 15965-1. A tecnologia 

da informação também é abordada considerando o BIM como projeção da 

pesquisa. Os conceitos básicos referentes ao BIM são apresentados focando a 

tecnologia como um repositório de informações ao longo do ciclo de vida da 

edificação, bem como a relação entre o BIM e a etapa de manutenção. 

Capítulo 3: Gestão da manutenção: Neste capítulo são apresentados 

os conceitos referentes à gestão da manutenção no setor de AEC. Inclui uma 

revisão teórica sobre os projetos para e da manutenção bem como os tipos de 

manutenção existentes. Posteriormente o recorte é feito sobre a manutenção de 

edifícios abordando a manutenção de pisos. Considera os tipos de 

revestimentos utilizados na tipologia tratada apresentando os principais tipos de 

anomalias e soluções de reparo dos mesmos. 

Capítulo 4: Manutenção das UAPS de Juiz de Fora: Nesta parte é 

apresentado o contexto da gestão da manutenção das UAPS da cidade de Juiz 

de Fora, para que seja entendida a problemática a ser tratada. São 

apresentadas as condições físicas destas edificações bem como a forma como 

ocorre à gestão da manutenção das mesmas.  

Capítulo 5: Diretrizes para estruturação de um Sistema de Gestão da 

Manutenção: Neste capítulo os dados levantados são analisados, procurando 
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elaborar uma organização para que se atinjam os objetivos do trabalho. São 

apresentadas as diretrizes para a estruturação de um Sistema de Gestão da 

Manutenção, procurando aplicar os conceitos do Capítulo 2 no conteúdo 

referente à manutenção evidenciado no Capítulo 3. Capítulo onde se faz novas 

propostas de tratamento das informações referentes à manutenção. 

Capítulo 6: Considerações Finais: A partir dos estudos anteriores, 

destacam-se neste capítulo as conclusões da pesquisa, suas contribuições e 

sugestões de trabalhos futuros.  
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  2. INFORMAÇÃO NO SETOR DE ARQUITETURA ENGENHARIA 

E CONSTRUÇÃO 

A humanidade vem há muito tempo procurando organizar o seu 

cotidiano e o seu conhecimento (SILVA, 2011b). Nas áreas técnicas, a 

organização do conhecimento é também fundamental e não é diferente no setor 

de AEC. Para organizar o conhecimento é necessário encontrar um formato 

apropriado, padronizar os termos a serem utilizados e identificar os 

relacionamentos entre eles. 

Conhecimento pode ser entendido como um conjunto de dados que 

são transformados em informações, sendo estas compreensíveis e passíveis de 

serem compartilhadas entre os indivíduos. O conhecimento só é diferente da 

informação quando é “ancorado nas crenças e compromissos de seu detentor” 

(NONAKA e TAKEUCHI, 1997). 

Dentro da área de AEC, o trabalho é multidisciplinar, o conhecimento 

e a informação são provenientes de vários domínios, vários participantes e 

vários usuários (AYRES E SCHEER, 2007), que são chamados de 

intervenientes do ciclo de vida da edificação. A consequência de vários 

intervenientes é a multiplicidade de visões. Um elemento de uma edificação irá 

precisar ser portador de informações específicas das disciplinas envolvidas e 

durante todas as fases, para diferentes níveis de visualização e tratamento 

destes elementos. 

2.1. NORMAS BRASILEIRAS RELACIONADAS À CLASSIFICAÇÃO 

DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

Informações são provenientes de dados. Estes precisam de 

organização, estruturação e representação (SILVA, 2011b). Para trabalhar com 

o conhecimento e as informações, é necessário classificar os dados de acordo 

com um critério, submetido a um conjunto de propósitos (CINTRA, 2005). De 

uma maneira geral, é feita uma ordenação dos dados em grupos e classes com 
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base nas suas similaridades, fazendo as distinções para que os termos se 

tornem únicos.  

Cada país desenvolve seu sistema de classificação de maneira mais 

adequada à sua forma de construção. No Brasil, a ABNT faz o desenvolvimento 

das normas de classificação como forma de começar a organizar as 

informações no setor. Mesmo já existindo normas internacionais de 

classificação, é necessária a análise da estrutura que melhor atende aos 

interesses da indústria brasileira já que o país possui peculiaridades regionais e 

legislação diferentes de outros países (ABNT, 2010). Além disto, o sistema de 

classificação nacional precisa atender aos requisitos dos diversos agentes do 

setor de AEC de uma forma satisfatória (SILVA e AMORIM, 2011).  

Os trabalhos da ABNT começaram em 25 de junho de 2009 e o 

movimento para a elaboração das normas começou a partir de uma demanda do 

MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). Diversas 

entidades estiveram envolvidas na elaboração da norma: a AsBEA (Associação 

Brasileira dos Escritórios de Arquitetura), a Abece (Associação Brasileira de 

Engenharia e Consultoria Estrutural) e o SindusCon-SP (Sindicato da Indústria 

da Construção Civil do Estado de São Paulo) (SILVA, 2011).  

2.1.1. ABNT NBR ISO 12006-2 – Construção de edificação – 

Organização de informação da construção – Parte 2: Estrutura para 

classificação de informação 

A Comissão de Estudo Especial de Modelagem da Informação da 

Construção (ABNT/CEE-134) realizou a tradução da norma ISO 12006-2:2001 

(elaborada pelo Technical Committee Building Construction (ISO/TC 59), 

Subommittee Organization of Information About Construction Works - SC 59) 

que obteve título ABNT NBR ISO 12006-2 – Construção de edificação – 

Organização de informação da construção – Parte 2: Estrutura para 

classificação de informação. 

A norma veio mediante o desenvolvimento da tecnologia BIM que tem 

como foco os produtos e propriedades dos elementos da construção sendo 



25 

  

  

elaborada para dar suporte a esta tecnologia (SILVA e AMORIM, 2011). 

Destina-se a organizações que desenvolvem e publicam sistemas de 

classificação e tabelas em âmbito nacional ou regional. Define uma estrutura e 

um conjunto de títulos recomendados de tabelas apoiados em definições, mas 

não o conteúdo detalhado destas tabelas (ABNT, 2010). Esta norma se faz 

necessária, pois os dados tratados pelos sistemas informatizados precisam ser 

consistentes e confiáveis, tanto dentro das aplicações como também entre elas. 

A norma faz a definição de classes baseada em processos para todas 

as etapas do ciclo de vida da edificação.  Para cada etapa, os agentes irão 

mudar, “afetará a natureza dos recursos empregados, o tipo de processo da 

construção e a etapa resultante da unidade de construção” (ABNT, 2010). Desta 

maneira a norma define os recursos para cada etapa do ciclo de vida da 

edificação bem como seus respectivos resultados.  

A Figura 4 trás o modelo básico do processo por meio de um 

esquema geral para o ciclo de vida da edificação. Nela é possível visualizar a 

etapa de Uso e Manutenção com suas entradas, recursos e resultados.  

 

 

Usina, 

equipamento

Gerente de 

demolição

Projeto como 

construído e 

informação da 

manutenção

Informação de 

referencia para 

demolição

Unidade construída

Operários

Cliente, equipe de 

projeto

Unidade de construção 

projetada

Requisitos do 

cliente, relatório 

de projeto

Requisitos gerais, 

informação para 

projeto

PRODUÇÃO

Meios de projeto
INCEPÇÃO/

PROJETO

Produtos de 

construção

Usina, 

equipamento
Operarios

Projeto para 

produção, 

especificações 

etc.

Informação de 

referencia para 

produção

Gerente de 

produção

USO E 

MANUTENÇÃO

Produtos de 

construção

Meios de 

construção

ETAPA  DO

CICLO DE VIDA 

DE UNIDADE DE 

CONSTRUÇÃO 

Produtos de construção/ meios

RECURSOS

Operários
Projetistas, 

gerentes

Agentes de construção

Informação de 

referência

Informação de 

projeto

Informação da construção

DECOMISSIO-

NAMENTO E 

DEMOLIÇÃO

RESULTADO

Unidade de construção 

demolida

Unidade com manutenção

Produtos de 

construção (peças 

de reposição)

Usina, 

equipamento
Operarios

Projeto “como 

construído” 

(as-built).

Informação de 

referencia para 

manutenção

Gerente de 

manutenção, 

engenheiros

 

Figura 4 – Recursos e resultados para várias etapas do ciclo de vida de edificações 

Fonte: ABNT, 2010 
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A entrada, no presente estudo, refere-se à unidade construída, pois é 

necessário o término da etapa de produção para que a edificação seja utilizada 

e mantida. As peças de reposição serão os meios e/ou os produtos de 

construção utilizados como recursos. Os agentes de construção serão os 

operários que executarão a manutenção. Os projetistas ou gerentes serão os 

engenheiros responsáveis pela manutenção ou o próprio gerente de 

manutenção. A informação da construção necessária para a etapa de uso e 

manutenção será proveniente de duas vertentes: informações de referencia para 

a manutenção que pode ser o manual do usuário ou orientações do fabricante, 

dentre outros e informações de projeto que para esta etapa se refere ao projeto 

“como construído”. O resultado do processo com todos os recursos acima 

descritos é a unidade com manutenção. 

Desta maneira evidencia-se a importância da informação de 

referencia para a manutenção como recurso dentro da etapa de uso e 

manutenção.  

A norma define elemento como uma parte que compõe a unidade de 

construção que desempenha uma função predominante na unidade de 

construção, seja ela desempenhada pelo próprio elemento ou pela combinação 

com outras partes. São exemplos de elementos as colunas, o sistema de 

iluminação, o equipamento sanitário, a parede externa e os pisos. 

Ainda de acordo com a norma, os elementos devem ser definidos de 

forma exaustiva e mutuamente exclusiva, para que seja assegurada que cada 

parte seja contada somente uma vez. Quando for o caso em que o elemento 

contribuir para mais de uma das funções na edificação, uma delas deve ser 

designada como função predominante, como uma característica mais 

significativa. Tem-se o exemplo a parede que tem tanto função estrutural quanto 

vedação. Uma destas características deve ser mais significativa para os fins de 

uma tabela de elementos. 
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2.1.2. ABNT NBR ISO 15965-1 – Sistema de classificação da 

informação da construção – parte 1: terminologia e estrutura 

A NBR ISO 15965 - “Sistema de Classificação da Informação da 

Construção” é outra norma que vem sendo elaborada pela Comissão de Estudo 

Especial de Modelagem da Informação da Construção (ABNT/CEE-134). A parte 

1 – Terminologia e estrutura já foi publicada sendo que as demais partes 

previstas para serem desenvolvidas terão os títulos como descrito no Quadro 1. 

 

PARTES DA NORMA ABNT NBR15965 

Parte 1: Terminologia e estrutura; 

Parte 2: Características dos objetos da construção; 

Parte 3: Processos da construção; 

Parte 4: Recursos da construção; 

Parte 5: Resultados da construção; 

Parte 6: Unidades da construção; 

Parte 7: Informação da construção 

Quadro 1 - Partes da norma ABNT NBR 15965 

Fonte: ABNT (2011) 

 

O objetivo da primeira parte é tratar da classificação para a tecnologia 

de modelagem da informação da construção no sentido de estabelecer a 

terminologia e estrutura (ABNT, 2011).  

De acordo com a ABNT (2011), o sistema de classificação embasará 

os empreendimentos no setor de AEC nos seguintes aspectos: 

 Nas terminologias e parâmetros unificados que poderão ser aplicados 

pelos envolvidos no setor de AEC; 

 Na ampliação da cooperação e comunicação entre os diversos agentes 

da cadeia produtiva da construção civil; 

 Na promoção da interoperabilidade entre os diversos sistemas de dados 

utilizados pela indústria; 

 No aumento da produtividade e qualidade dos serviços; 

 Na facilidade na gestão e operação da logística da construção. 
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2.2. INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS ELEMENTOS DE UMA 

EDIFICAÇÃO 

As normas citadas de organização e classificação da informação são 

necessárias para que seja organizada a grande quantidade de dados que o 

setor de AEC trabalha. Por ser um ramo de conhecimento complexo por 

natureza, o estudo das informações de cada objeto do edifício pode facilitar o 

trabalho de todos os intervenientes. 

Cada elemento possui muitas características (FERREIRA, 2005b). 

Algumas delas são responsáveis pela definição do elemento e outras são 

referentes ao contexto em que esta inserida. Como exemplo, pode-se citar a 

definição de uma mesa. Este elemento em si é definido pelas dimensões, pelos 

materiais e aspectos construtivos entre outros parâmetros. Para definir o 

elemento em relação ao seu contexto, é necessário, por exemplo, dizer em que 

posição da sala ela se encontra. De acordo com Ferreira (2005b) as 

informações fazem parte das características necessárias para que cada 

elemento se torne presente no mundo real. 

A importância de cada informação dependerá do campo de estudo ou 

de utilização da informação. Determinado dado será relevante para uma 

aplicação e irrelevante para outro. Embora o elemento seja constituído de 

muitas características, cada campo de ação ou contexto determinará aquelas 

relevantes para a definição do elemento (FERREIRA, 2005b). No caso do setor 

de AEC, é importante delimitar em que momento do ciclo de vida da edificação 

esta tratando determinado objeto para que os dados imprescindíveis para cada 

finalidade sejam levantados. Estes dados, de acordo com Lopes (2003), existem 

em muitos formatos. 

Desta maneira, as características preponderantes dos elementos vão 

ser correlacionadas ao ponto de vista e ao contexto. Cada característica será 

imprescindível ou irrelevante dependendo de quem trabalha com o elemento e 

onde este elemento se encontra dentro do ciclo de vida da edificação 

(FERREIRA, 2005b). As características então precisam ser flexíveis e ser 

acessadas nos momentos oportunos para cada interveniente do ciclo de vida da 

edificação.  
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A Figura 5 apresenta os níveis de especialização das informações 

para um objeto (FERREIRA, 2005b). Por ela pode-se perceber que é 

preponderante a definição geométrica do objeto, seguido de informações sobre 

composição de material, coeficientes e etc., finalizando com as informações de 

mercado como o modelo, preço e disponibilidade entre outras. 

 

 

Figura 5 - Níveis de especialização das informações sobre um objeto 

Fonte: Ferreira (2005b). 

 

Cada ponto de vista irá mudar as relações dos elementos e as suas 

necessidades e uma unidade pode participar de várias relações. Dependendo 

do ponto de onde se estiver dentro do ciclo de vida da edificação, as 

necessidades de caracterização dos elementos vão mudar.  

De acordo com Ferreira (2005), o modelo de informações se define 

como um conjunto de informações proveniente do resultado da análise das 

características dos elementos e as suas relações para um determinado ponto de 

vista. A partir desta análise é elaborada uma estrutura das informações que vai 

auxiliar a sua utilização na execução de tarefas. Cada ponto de vista vai utilizar 

as informações do modelo de uma forma. 

O modelo de informações deve ajudar o profissional, fornecendo 

informações de uma forma eficiente e segura, e facilitando o trabalho, 

especialmente em tarefas repetitivas, sujeitas a erros por parte do profissional 

(FERREIRA, 2005b). Este modelo seria útil de diversas maneiras desde que 

fossem incorporadas informações suficientes para dar subsídio às tarefas. Ayres 

e Scheer (2007) defende que o modelo de informações da edificação é uma 

estrutura capaz de integrar diferentes fases do desenvolvimento. 
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2.3. BUILDING INFORMATION MODELING – BIM 

Os sistemas de classificação da construção contribuem para novas 

tecnologias como o BIM (SILVA e AMORIM, 2011). O BIM foi traduzido como 

Modelagem da Informação da Construção, mas pode ser definido de diversas 

formas, gerando uma discussão em que são envolvidos todos os profissionais 

do ramo. 

Há definições do BIM como tecnologia, outras como modelo ou como 

um processo ou plataforma. De acordo com Ayres e Scheer (2007), “a BIM é 

entendida como um produto, como uma ferramenta e como um processo”. Para 

este trabalho, a terminologia usada para definir o BIM será determinada pela 

característica a que se refere. Quando se referir ao processo colaborativo usado 

pelo BIM, será tratada como processo BIM, quando se referir à representação 

de um edifício em que se usou o BIM, a forma será modelo BIM. Desta maneira 

seguem as definições de ferramenta BIM, plataforma BIM e assim por diante, 

transformando o conceito BIM em um adjetivo, capaz de caracterizar um 

arquivo, modelo, projeto ou processo. A BIM pode ser abordada em diferentes 

níveis de abstração, os mais altos relacionados ao contexto da aplicação da 

tecnologia e os mais baixos relacionados aos aspectos mais técnicos das suas 

ferramentas (AYRES, 2009). 

A linha principal de trabalho do BIM é a modelagem de um protótipo 

virtual da edificação, como se fosse a construção da edificação no ambiente 

virtual. Aplica-se inclusive a denominação edifício virtual (AYRES, SCHEER, 

2007). Este modelo ou protótipo virtual, não é só visivelmente igual à edificação, 

nele é agregada toda uma gama de informações que resultará na representação 

do edifício no ambiente virtual. Ayres (2009) enfatiza o objetivo do BIM que é o 

de construir o edifício virtualmente, dentro do computador, antes da construção 

real no canteiro. 

O modelo da edificação elaborado pela tecnologia BIM é único. Todos 

os profissionais que intervém na edificação trabalham em um único arquivo que 

fica armazenado em um servidor. Através do modelo é que os intervenientes do 

processo de projeto e do ciclo de vida da edificação interagem entre si e com a 

representação virtual da edificação. Do modelo são retirados automaticamente 
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as representações, documentações, relatórios quantitativos, especificações dos 

materiais e qualquer tipo de informação agregada ao edifício virtual. As 

informações retiradas podem servir tanto para alimentar outros processos (como 

por exemplo, análises físicas ou estudos de insolação) como para a geração de 

documentos (como por exemplo, as documentações do projeto). 

O BIM melhora a visualização espacial do que esta sendo concebido 

(FLORIO, 2007; LAUBMEYER et al, 2009) já que a qualquer momento do 

projeto, é possível visualizar a edificação em 3D. Pode-se ainda incorporar 

outras dimensões no modelo (LEUSIN, 2007). Um exemplo disto é o modelo em 

4D que incorpora o tempo como variável na representação para a execução. Um 

dos benefícios dessa incorporação é a facilidade no planejamento da obra. É 

possível trabalhar com outras dimensões no modelo, com a denominação n-D, 

alimentando informações sobre execução, uso e manutenção. Neste caso, 

podem ser analisadas opções construtivas, automação de suprimentos e 

manutenção (LEUSIN, 2007). 

Este entendimento do conceito de elemento com a finalidade de 

modelagem do edifício é primordial no estudo da tecnologia BIM. Cada elemento 

deve ser compreendido como uma unidade de informação que é criada para 

representar os vários elementos que constituem a edificação. Isto inclui as 

características de cada um e os relacionamentos com outros elementos (AYRES 

E SCHEER, 2007).  

Softwares baseados no BIM evoluem a tarefa de projetar 

(LAUBMEYER et al, 2009; CRESPO e RUSCHEL, 2007b; FLORIO, 2007; 

CICHINELLI, 2009; FARIA 2007; TSE et al 2005) e prometem revolucionar o 

segmento de arquitetura, engenharia e construção. Estas ferramentas que 

utilizam BIM (Revit da Autodesk e o Archicad da Graphisoft, por exemplo) fazem 

automaticamente alguns processos: a geração de quantitativos, caderno de 

encargos e estimativas de custo (LEUSIN, 2007). 

Em 2008 foi fundada no Brasil a Rede BIM-Brasil, um projeto de 

pesquisa que envolve programas de pós-graduação das universidades UFF 

(Universidade Federal Fluminense), USP (Universidade de São Paulo), UFPr 

(Universidade Federal do Paraná) e UFBa (Universidade Federal da Bahia). 

Este grupo visa à formação de uma rede de programas de pós-graduação para 
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a realização de estudos, pesquisa, ensino, disseminação e desenvolvimentos de 

conceitos e tecnologias relacionadas com o BIM e CAD nD (SIVIERO, 2010). 

2.3.1. INTEROPERABILIDADE 

O BIM é uma tecnologia ampla e não pode ser trabalhada com apenas 

um tipo de software (AYRES, 2009). Por outro aspecto, não há somente um 

software capaz de abranger todo o ciclo de vida da edificação. Um sistema 

único para todos os intervenientes, capaz de abranger todo o ciclo de vida da 

edificação seria complexo e rígido, se tornando não eficientes para o processo 

de modelagem. Há a necessidade, portanto, da criação de aplicações 

direcionadas para cada disciplina e finalidade (EASTMAN et al, 2004). 

Para que o modelo produzido dentro de uma plataforma BIM seja 

melhor coordenado e acessível por todos os intervenientes do processo de 

projeto, é necessário que haja interoperabilidade. Esta característica significa 

que o modelo precisa se comunicar da maneira mais clara possível com outros 

sistemas (softwares e plataformas), semelhantes no que diz respeito ao 

fabricante, ou não. As informações dos modelos têm que ser dispostas em 

padrões abertos, para que outros sistemas ou softwares possam entendê-las 

com clareza. A busca então é por um padrão de informações para ser usado por 

todos os softwares, que será uma base para representação do modelo 

(SANTOSa, 2007). 

Interoperabilidade é, portanto a propriedade do modelo BIM de 

permitir o fluxo de informações entre os intervenientes do processo. Espera-se 

que o modelo BIM tenha total interoperabilidade de todas as suas informações, 

que permita aos usuários acessar, modificar, incluir ou excluir as informações 

do modelo (de acordo com as permissões) sem conflitos (CRESPO, RUSCHEL, 

2007a). 

Há o estudo de padrões de informação dos modelos BIM, para que se 

tenha cada vez mais interoperabilidade. O IFC (Industry Foundation Classes) é 

um destes padrões de informações criado pelo IAI (International Alliance for 

Interoperability) para permitir a transferência de informações entre diferentes 
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aplicativos ao longo do ciclo de vida da construção. O IAI tem como missão 

definir especificações para classes de elementos da indústria da construção 

para que se tenha uma utilização mais efetiva da TI na construção civil 

(CRESPO, RUSHEL, 2007b). 

2.3.2. BIM NA ETAPA DE MANUTENÇÃO 

Na etapa de uso e manutenção, o BIM irá atuar fornecendo as 

informações necessárias para a utilização adequada da edificação bem como 

ser o repositório de modificações feitas (SIVIERO, 2010). Deve ser um fluxo em 

dois sentidos, um de informações que alimentam o modelo da edificação com a 

finalidade de documentar e registrar digitalmente as informações do elemento 

construído e outro fluxo de informações de consulta, capaz de orientar os 

usuários e técnicos que necessitem de características do elemento para realizar 

trabalhos de manutenção, por exemplo. 

Há a possibilidade utilizando a tecnologia BIM de se fornecer 

elementos online como bibliotecas públicas. Desta maneira o projetista tem a 

possibilidade de inserir no modelo em que esta projetando um elemento 

carregado de características informadas pelo fabricante (IBRAHIM et al, 2004; 

PENTTILA, 2005). Desta maneira as vantagens são muitas em diferentes 

aspectos para vários intervenientes. Abrange desde a melhoria do que esta 

sendo projetado devido, por exemplo, às características de instalação que 

podem ser fornecidas pelo fabricante, até a facilidade de conhecer os 

procedimentos adequados à manutenção pelas orientações corretas 

relacionadas ao produto. É a disponibilização de informações dos elementos 

construtivos (AYRES E SCHEER, 2007). 
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  3. GESTÃO DA MANUTENÇÃO  

A gestão da manutenção de edifícios se refere a todas as atividades 

de gestão que determinam os objetivos, a estratégia e as responsabilidades que 

dizem respeito à manutenção (SILVA, 2011).  

De acordo com ABNT (2012), um sistema de manutenção é um 

“conjunto de procedimentos organizados para gerenciar os serviços de 

manutenção”. A gestão deste sistema deve considerar a tipologia da edificação, 

o uso efetivo da mesma, o tamanho e a complexidade do ambiente construído, 

incluindo considerações relacionadas à localização e implicações com o 

entorno. 

Autores como Loosemore e Chandra (2012), Karmam apud Heringer 

(2010), Succar (2009), Sanches e Fabricio (2009), Antunes e Calmon (2005), 

relacionam a fase de projeto à manutenção enfatizando a importância de se 

pensar na manutenção desde a fase de planejamento; embora os serviços de 

manutenção dentro do ciclo de vida da edificação sejam alocados na etapa de 

uso e manutenção da edificação, logo após o termino da sua construção. Desta 

maneira, as informações referentes à manutenção são importantes já nos 

primeiros momentos do ciclo de vida da edificação e necessitam de uma gestão 

eficaz. Sanches e Fabrício (2009) apontam que a não consideração de aspectos 

de manutenção na fase de projeto podem causar problemas de desempenho na 

edificação. Desta forma, é importante a consideração dos requisitos de 

manutenção nas etapas de planejamento, projeto e execução para que sejam 

formulados os documentos e manuais de operação, uso e manutenção da 

edificação.  

O manual de operação, uso e manutenção da edificação é um 

documento para esclarecer dúvidas dos usuários relativas às condições reais de 

apropriação do ambiente construído (ABNT, 2011) reunindo as informações 

necessárias para orientar as atividades de operação, uso e manutenção. Este 

documento é desenvolvido com o propósito de fornecer informações técnicas 

sobre o funcionamento, manejo e manutenção do imóvel, incluindo seus 

acessórios, equipamentos, peças e materiais (ARCO, 2012). É feita a orientação 
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sobre a forma correta de utilização para evitar transtornos e despesas 

desnecessárias. 

A elaboração de manuais de operação, uso e manutenção da 

edificação é também defendida por Santos (2003) ao afirmar que o bom 

desempenho do edifício e a redução de custos na fase de uso podem ser 

garantidos com a adequada orientação de operação, uso e manutenção somada 

a um manual do usuário amplo, detalhado e consultado pelos usuários da 

edificação.  

Quanto ao desempenho do edifício, ele está diretamente relacionado 

à necessidade de se considerar os fatores de manutenção no momento 

adequado (SANCHES, 2010). O desempenho do edifício esta relacionado aos 

seguintes fatores de acordo com Arditi; Nawakorawit (1999) citado por Sanches 

(2010):  

 Especificação de materiais e equipamentos de serviço;  

 Conhecimento retido pelos projetistas sobre questões de manutenção;  

 Consulta dos projetistas aos agentes de manutenção;  

 Importância dada aos fatores de manutenção relacionados aos quesitos 

de projeto;  

 Nível de dificuldade de limpeza, inspeção, reparo e substituição de 

componentes do edifício;  

 Magnitude e frequência de relatos referentes a problemas de 
manutenção por parte dos usuários 

Um edifício que possui características funcionais incorporadas tais 

como as melhores formas de manutenção, os materiais adequados ao uso, 

acessibilidade, outras que maximizam custos e benefícios do ciclo de vida do 

edifício, possui manutenibi lidade (SANCHES e FABRÍCIO, 2008).   

“Um bom planejamento da etapa de uso, operação e 

manutenção de um empreendimento ainda na fase inicial de 
concepção e projeto do produto, acarretam em um melhor 
desempenho do edifício e economia de recursos em longo 

prazo, ou seja, um maior grau de manutenibilidade, 
diminuindo a necessidade de operações corretivas e o 

impacto ambiental, contribuindo para a sustentabilidade da 
edificação.” (SANCHES e FABRÍCIO, 2008) 
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Para a operação e manutenção predial, Hassanain et al (2003) 

apresenta um modelo de operação do ambiente construído. Esclarece que este 

modelo pode ser aplicado tanto para um empreendimento individual como para 

uma rede de empreendimentos e é composto por cinco processos.  

O processo de inicio seria o de identificação de bens onde é 

necessário levantar os bens que necessitam de operação e manutenção. 

Posteriormente, é necessário identificar os requisitos, as “categorias de 

desempenho requeridas de um bem como uma entidade unificada” (FERREIRA, 

2005). A terceira etapa compreende a avaliação de desempenho. Nela se 

identifica o método de avaliação e a frequência que o bem irá ser monitorado. 

Tem por objetivo catalogar bens e componentes que não atendem aos 

requisitos de desempenho especificados, necessitando, portanto, de 

manutenção, reparo ou alguma ação de renovação. A próxima etapa é 

determinada como a confecção do plano de manutenção onde são 

documentadas as funções necessárias para determinar prioridades de 

manutenção. Busca-se como objetivo a minimização de custo de manutenção e 

do risco de falhas além de maximização do comportamento dos bens. O quinto 

e ultimo processo se refere à operação de gestão da manutenção onde é 

apoiada a execução da operação de manutenção e a implementação de 

atividades de manutenção, reparo ou renovação.  

A Figura 6 mostra os cinco passos necessários para ao modelo de 

operação e manutenção do ambiente construído. 

 Figura 6 - Passos para modelo de operação e manutenção do ambiente construído 

 Fonte: Hassanain et al, (2003). 
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3.1. CICLO DE VIDA DA EDIFICAÇÃO 

A gestão de manutenção de edifícios deve promover a interação dos 

profissionais e conhecimentos envolvidos em todas as etapas do ciclo de vida 

da edificação para que seja mantido o desempenho e a manutenibilidade do 

ambiente construído (SANCHES, 2010).   

Na literatura, não há um consenso sobre a nomenclatura das etapas 

contidas no ciclo de vida. Para este trabalho, utilizam-se a divisão em etapas de 

acordo com a ABNT NBR ISO 12006-2:2010: iniciação, projeto, produção,  uso / 

manutenção, reforma / alteração / recomissionamento, decomissionamento / 

demolição. 

A iniciação é a etapa inicial onde as necessidades do cliente são 

levantadas. É a preparação para a concepção do edifício, onde se definem os 

objetivos do que esta para ser construído. De acordo com Sanches (2010), é 

nesta etapa que são determinados os propósitos da construção, definidas as 

demandas e limitações. Há o levantamento de informações do cenário externo e 

o planejamento do processo seguinte.  

A etapa de projeto é aquela em que se faz o desenvolvimento das 

soluções técnicas para os sistemas da edificação a partir das diretrizes 

definidas na etapa anterior. São feitos os cálculos técnicos, especificações e 

estimativas, e confeccionados os desenhos técnicos que documentam as 

soluções dadas pelos projetistas. É necessário que o projetista dos serviços de 

manutenção possua o conhecimento das características de manutenção dos 

elementos da edificação (SANCHES, 2010). 

De acordo com Bejder e Kaklauskas (1998) citado por Sanches 

(2010), é necessário à presença de um especialista de manutenção na fase de 

concepção do projeto para garantir que os requisitos de manutenção sejam 

levados em consideração desde o inicio do processo de projeto. A escolha dos 

materiais influencia diretamente nos serviços de manutenção, inclusive na 

demanda e diminuição dos custos (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2008). 

Na etapa de produção, também chamada de execução é que o projeto 

é posto em pratica. É a construção propriamente dita do edifício. Deve ser 

desempenhada da melhor maneira possível, respeitando as normas e requisitos 
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estabelecidos sem deixar de seguir os projetos. Deve-se utilizar materiais de 

boa qualidade para que seja atingido o desempenho duradouro e a qualidade da 

vida útil da edificação (SANCHES, 2010). 

A etapa de uso e manutenção é aquela em que o edifício após 

construído é utilizado e precisa ser mantido de maneira a preservar suas 

características.  

A ABNT (2010) apresenta ainda a etapa de reforma, alteração e 

recomissionamento, isto é, as mudanças que o edifício pode sofrer. As 

modificações são necessárias seja pela decisão do cliente seja pela mudança 

de uso do espaço. E finalmente, a última etapa é chamada de 

decomissionamento ou demolição do edifício. É quando atingido a vida útil do 

edifício ele deve ser demolido. Como este trabalho tem o foco na etapa de uso 

da edificação, estas duas últimas etapas não serão abordadas. 

As decisões tomadas durante o ciclo de vida da edificação vão 

permitir que os agentes de manutenção antecipem e planejem estratégias de 

manutenção mais eficientes para cada item do edifício individualmente bem 

como façam a alocação eficaz de recursos logísticos como peças 

sobressalentes, ferramentas e mão de obra necessária para as atividades de 

manutenção (HORNER; ELHARAM; MUNNS, 1997 apud SANCHES, 2010): 

3.1.1. Projeto para manutenção e projeto da manutenção 

Na área de manutenção de edifícios, trabalha-se com dois tipos de 

projeto, o para manutenção e o da manutenção (SANCHES e FABRICIO, 2009) 

O primeiro se refere ao conjunto de soluções projetuais focado na 

otimização dos serviços de manutenção de edifícios, por meio de um processo 

de projeto simultâneo e integrado. Atua efetivamente durante o processo de 

projeto por meio de decisões dos profissionais atuantes nesta etapa. É 

composto de diretrizes, soluções e posturas projetuais incorporadas nos 

diversas etapas de desenvolvimento do produto.  

Já o projeto da manutenção compreende o planejamento e as 

especificações dos procedimentos e cuidados que devem ser considerados com 
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a finalidade de preservar o desempenho da edificação (SANCHES e FABRÍCIO, 

2008). Inclui os manuais de operação, uso e manutenção, memoriais descritivos 

e plantas (SANCHES e FABRÍCIO, 2009). Deve conter as especificações 

detalhadas dos materiais e procedimentos de execução, os desenhos e plantas 

do edifício, incluindo os detalhes. Contempla também a programação das 

atividades, determinando a periodicidade dos serviços. É necessário para o 

projeto da manutenção o projeto as built do edifício para que os dados sejam 

baseados conforme o que realmente foi construído. 

Este ultimo tipo de projeto atua na fase de construção, durante a obra, 

e na operação e uso da edificação dentro da fase de utilização. É composto do 

conjunto de informações e procedimentos responsáveis por orientar as 

atividades de manutenção e rotinas de operação de sistemas (CASTRO, 2007), 

sendo uma ferramenta para a manutenção. Deverá prever nos documentos os 

acessos seguros dos locais da edificação onde serão realizados inspeções e 

serviços de manutenção (ABNT, 2012). Serve como orientação para os 

profissionais responsáveis pela manutenção do edifício e é parte do programa 

de manutenção. 

A Figura 7 permite verificar em que etapa do ciclo de vida da 

edificação atuam o projeto para manutenção e da manutenção. 

 

 

Figura 7- Projeto para Manutenção x Projeto da Manutenção 

 Fonte: Sanches & Fabrício (2008). 
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3.2. INFORMAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO PARA A GESTÃO DA 

MANUTENÇÃO 

O sistema de gestão da manutenção ao longo do uso do edifício é 

alimentado por informações de diversas origens, como por exemplo 

reclamações de usuários e inspeções. No entanto, estes registros devem ser 

claros e elaborados com exatidão para que seja viabilizada a recuperação e 

análise de informações sempre que forem necessárias. Informações provém de 

dados e segundo Waeyenbergh e Pintelon (2002) citado por Sanches (2010) os 

dados são os requisitos mais importantes, sendo sua coleta um dos trabalhos 

mais difíceis. Um sistema de gestão da manutenção com uma abordagem 

baseada e estruturada em procedimentos organizados é importante para que 

seja melhor administrado o conjunto de informações relativas à manutenção 

(SANCHES, 2010).  

De acordo com a ABNT (2012), um programa de manutenção deve 

conter vários documentos que orientem a execução das atividades de 

manutenção bem como registros das ações realizadas. O Quadro 2 lista estes 

documentos e registros. 

Em virtude da complexidade e tamanho da edificação torna-se 

imprescindível fazer um planejamento dos serviços de manutenção, uma 

elaboração das previsões de manutenção de todo o edifício (ABNT, 2012).  

Para orientar as atividades de manutenção em uma edificação já em 

uso, deve ser feita uma inspeção, uma verificação da edificação com o intuito de 

descrever a degradação dos sistemas e elementos da edificação (ABNT, 2012). 

Esta coleta de informações é muito importante, pois é a base do diagnóstico do 

estado físico do edifício. A necessidade de uma inspeção pode se dar por meio 

de solicitações ou reclamações dos usuários. 

Nas inspeções técnicas se faz uma visita no local e são levantados os 

problemas patológicos existentes. Devem ser realizadas em intervalos de 

tempos regulares conforme constante no manual do usuário elaborado conforme 

a norma NBR 14037 (ABNT, 2011) e do programa de manutenção da edificação 

(ABNT, 2012). 

 



41 

  

  

DOCUMENTOS 

 Manual de uso, operação e manutenção das edificações conforme ABNT NBR 
14037; 

 Manual dos fornecedores dos equipamentos e serviços;  

 Programa da manutenção; 

 Planejamento da manutenção contendo o previsto e o efetivo, tanto do ponto 
de vista cronológico quanto financeiro; 

 Contratos firmados; 

 Catálogos, memoriais executivos, projetos, desenhos, procedimentos 

executivos dos serviços de manutenção e propostas técnicas;  

 Documentos mencionados na ABNT NBR 14037:2011 Anexo A, em que devem 
constar a qualificação do responsável e os comprovantes da renovação; 

 Documentos de atribuição de responsabilidade de serviços técnicos.  

REGISTROS 

 Relatório de inspeção; 

 Registros de serviços de manutenção realizados; 

 Ata das reuniões de assuntos afetos à manutenção. 

Quadro 2 - Documentações e registros do programa de manutenção 

Fonte: Adaptado ABNT (2012) 

 

As inspeções são orientadas por listas de conferência padronizadas 

(Check-lists), que são tabelas que irão facilitar o trabalho no local durante a 

visita considerando um roteiro e as formas de manifestação esperadas da 

degradação e as solicitações e reclamações dos usuários. Os relatórios de 

inspeção devem descrever as características da deterioração de cada 

componente, avaliando a perda do seu desempenho. Devem também classificar 

os serviços de manutenção conforme o grau de urgência dividindo-o em 

serviços urgentes, que demandam imediata atenção e aqueles que serão 

inseridos nos programas de manutenção. Estes relatórios são usados na 

orientação da gestão da manutenção (ABNT, 2012). 

O programa de manutenção irá ser o documento que irá detalhar as 

rotinas e procedimentos de manutenção, isto é “consiste na determinação das 

atividades essenciais de manutenção” (ABNT, 2012). De acordo com Castro 

(2007), determinará a periodicidade de intervenção de cada elemento. Informará 

também as orientações do fabricante relacionadas com o uso e inspeção 

rotineira de cada componente. Alertará inclusive sobre eventuais problemas 
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relacionados ao uso, operação ou deficiência nos problemas listados. Devem 

constar os responsáveis pela execução, os documentos de referência e os 

recursos necessários. Segundo ABNT (2012), são projetos, memoriais e 

orientações dos fornecedores além do manual de uso, operação e manutenção 

(quando houver). 

Todo o registro e histórico de atividades de manutenção também 

deverão ser inseridos no programa, onde poderão se encontrar também os 

dados de referência quanto ao custo médio de cada atividade. Desta forma, o 

programa de manutenção deve conter todos os dados relativos à estratégia de 

manutenção implantada no empreendimento. 

Diante da falta de exemplos de sistemas de gestão da manutenção 

praticados por empresas públicas, considerou-se, neste trabalho, como modelo 

de Sistema de Gestão aquele existente no Serviço Social do Comércio de São 

Carlos - SESC São Carlos, citado por Sanches (2010). 

A maioria das unidades do SESC do estado de São Paulo possui um 

Departamento de Infraestrutura e Serviços onde trabalham engenheiros e 

técnicos. A organização do SESC se desenvolveu no decorrer dos anos, que 

permitiu a atualização, modificação e criação de ferramentas que contribuíssem 

para a gestão dos serviços de manutenção.  

O setor de manutenção do SESC já foi subordinado ao setor 

administrativo atuando somente em serviços imediatistas. Atualmente tem 

autonomia para agir de maneira preventiva mediante o planejamento das ações.  

As unidades do SESC utilizam um cronograma físico-financeiro dos 

serviços de manutenção apresentado como o mais importante instrumento no 

sistema de gestão trabalhando em conjunto com outros como check-lists e 

fichas técnicas. Ele contém uma lista de todos os sistemas construtivos 

presentes nas unidades SESC e apresenta uma visão panorâmica mensal para 

o período de um ano. Há os campos para serviços a serem realizados e custos 

estimados utilizando-se destas informações como uma previsão orçamentária 

anual. A planilha possui campos para a inserção dos valores no decorrer da 

realização das atividades permitindo a comparação imediata daquilo que foi 

planejado e aquilo que foi executado, tanto físico como financeiramente. O 

cronograma é vinculado ao orçamento da unidade em questão. 
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Os check-lists são outro tipo de instrumento utilizado e funciona como 

um roteiro para rotinas de itens a serem verificados e serviços de manutenção a 

serem realizados durante as inspeções. O check-list possui espaços para: os 

itens e sistemas construtivos dos serviços de manutenção a serem realizados; 

identificação da pessoa responsável pela execução do check-list; data da 

realização; espaço para observações e sugestões do executor do serviço. 

No decorrer do tempo, são preenchidas as fichas técnicas do sistema 

ou item construtivo. Este documento funciona como um histórico. É composto 

das informações dos check-lists e das informações referentes aos 

sistemas/itens como: características construtivas, datas, autoria e especificação 

dos serviços de manutenção e de realização de intervenções. 

Os contratos referentes aos serviços terceirizados executados pelas 

empresas dentro do SESC são muitos e funcionam também como ferramenta de 

planejamento e organização da gestão da manutenção. Por eles são 

controlados também a periodicidade dos procedimentos, a mão de obra, os 

materiais necessários para os serviços e os custos. 

O SESC mantém um sistema interno online que armazena tanto as 

normas da ABNT como normas próprias de exigências. Fornece informações 

aos profissionais ligados à novos projetos e adaptações de unidades já em fase 

de operação. O sistema passa por constantes atualizações que são informadas 

aos usuários, como por exemplo, o caso de situações adotadas que se tornam 

padrões após estudos e avaliações. 

3.3. MANUTENÇÃO DE EDIFÍDIOS 

A manutenção é definida como toda medida necessária para a 

conservação ou a permanência de um item ou ainda como todos aqueles 

cuidados técnicos que são indispensáveis ao funcionamento regular e 

permanente de algo (ROSA, 2006). 

Refere-se a toda atividade a ser realizada para conservar ou 

recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes 
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(ABNT, 2012). Isto por que, ao longo do tempo, cada componente da edificação 

vai deteriorando, perdendo o desempenho. O Gráfico 1 mostra o comportamento 

da queda de desempenho dos elementos ao longo do tempo e como é a 

atuação da manutenção.  

 

 

Gráfico 1- Desempenho da edificação ao longo do tempo 

Fonte: Bonin (1988) apud Ferreira (2005). 

 

Os serviços de manutenção devem ser orientados por diretrizes que 

preservem o desempenho previsto do elemento em projeto ao longo do tempo, 

fazendo com que: diminua a depreciação patrimonial; estabeleça as 

informações pertinentes e o fluxo de comunicação; estabeleça as 

responsabilidades e autonomia de decisão aos envolvidos (ABNT, 2012). 

Os elementos sofrem deterioração de forma singular, em maior ou 

menos grau, dependendo de como foi projetado, executado, das condições 

ambientais ou de como esta sendo usado (SEELEY, 1976 apud ANTUNES e 

CALMON, 2005). Como cada elemento possui características técnicas próprias, 

cada um também terá sua própria necessidade e característica de manutenção. 

A queda de desempenho dos elementos é uma característica natural 

dos materiais, mas pode ser também impulsionada por anomalias, que no caso 

do setor de edificações, são chamadas de anomalias construtivas.  
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3.3.1. Anomalia e Patologia 

De acordo com o dicionário Michaelis (2012), Anomalia se define 

como sendo o desvio acentuado de um padrão normal, é uma anormalidade, 

desigualdade, irregularidade ou monstruosidade. É uma exceção à regra, 

aberração. Já o conceito de patologia é apresentado como sendo a ciência que 

estuda a origem, os sintomas e a natureza das doenças. É responsável por 

definir os termos, fixar as significações e determinar as leis dos fenômenos além 

de investigar e classificar as causas, os processos e os sintomas entre outros 

aspectos das doenças.  

De acordo com França (2011) a “patologia nas edificações se dedica 

ao estudo de anomalias ou problemas (possíveis doenças) do edifício e as 

alterações anatômicas e funcionais causadas no mesmo”. Desta maneira, 

anomalia é a doença, o problema patológico, e a patologia é a área que estuda 

as anomalias (FRANÇA, 2011).  

Um adequado diagnóstico tem a função de identificar e descrever o 

mecanismo, as origens e as causas efetivamente responsáveis pelo problema 

patológico (França et al, 2011) e a partir daí serem propostas soluções de 

reparo com indicação das intervenções a serem realizadas. 

Há casos em que somente a inspeção visual consegue diagnosticar 

as características da anomalia, no entanto, em outras situações pode haver a 

necessidade de se fazer ensaios e testes in-loco ou em laboratórios. 

Quanto às causas, as anomalias podem ser classificadas em: 

Endógenas ou internas, exógenas ou externas, naturais e as funcionais 

(CASTRO, 2007). 

As endógenas ou internas são as causadas por irregularidades na 

fase de projeto, ou na de execução. São provenientes de materiais empregados 

ou na composição de diversos fatores como trincas e infiltrações. É de 

responsabilidade do construtor executar o reparo caso a edificação esteja 

dentro do prazo de garantia estabelecido pelo Código de Defesa do 

Consumidor. 

As originadas da intervenção de terceiros no edifício são chamadas 

de exógenas ou externas. Neste item se enquadram os danos causados por 
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obras vizinhas e os vandalismos. O causador do dano é o responsável pelo seu 

reparo. 

As naturais são aquelas originadas pela ação da natureza, do 

intemperismo na edificação. São as descargas atmosféricas excessivas, 

enchentes, tremores de terra. 

Aquelas provenientes do uso inadequado, da falta de manutenção e 

do envelhecimento natural da edificação são chamadas de funcionais. São as 

sujidades, desgastes dos revestimentos e fachadas, as incrustações entre 

outros. 

Algumas anomalias podem ter a mesma causa e se diferenciar 

somente pelo grau de evolução. O revestimento cerâmico possui um exemplo 

desta questão quando há a má especificação da resistência a abrasão do 

revestimento. Taguchi (2010) descreve seis classes de deterioração para o 

revestimento que vai desde a ausência de danos, somente com irregularidades 

estéticas, até o grau crítico de deterioração. Primeiro a falta de resistência à 

abrasão irá ocasionar a descoloração do revestimento ou uma irregularidade 

estética. Com o passar do tempo e a continuação da solicitação, a anomalia irá 

progredir para pequenas fissuras, manchas e pequenos destacamentos. Se a 

manutenção não for feita e a abrasão continuar, a anomalia irá progredir até o 

grau mais grave. Há então a redução de funcionalidade e necessidade de 

reparos imediatos pela presença de grandes fissuras, destacamentos em maior 

área e perda de volume da placa. 

Desta maneira, o autor citou vários tipos de anomalias derivadas da 

mesma causa. Uma alteração estética pode ser considerada um tipo de 

anomalia assim como deterioração, causadas pela resistência à abrasão inferior 

a solicitação. A alteração estética, no entanto, também pode ter outras causas, 

como o ataque de produtos químicos 

Quanto às origens dos problemas patológicos elas são diretamente 

relacionadas às etapas do ciclo de vida da edificação. Assim, uma patologia 

identificada na etapa de uso da edificação pode ter origem no planejamento, 

projeto ou execução, ou mesmo do uso. 

Segundo Helene (1998), as falhas de projeto são as mais graves em 

comparação com a de qualidade dos materiais ou de má execução. Devido a 
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isto, é importante investir mais tempo no detalhamento e estudo da edificação, 

minimizando as decisões apressadas ou adaptadas durante a execução. 

Como exemplo, temos a deterioração no piso cimentado. Dependendo 

da causa provável, a etapa do processo construtivo responsável irá mudar. Se a 

causa for a dosagem inadequada da argamassa, a etapa responsável é a de 

projeto de tecnologia da edificação (projeto na etapa de especificação técnica 

construtiva), se a causa for devido a fissuras de retração, a etapa será 

execução. De outra maneira, na etapa de projeto podemos causar a 

deterioração do piso cimentado de duas maneiras: fazendo a dosagem 

inadequada da argamassa para revestimento em função do tráfego e forçando o 

aparecimento de fissuras devido à inexistência de juntas de dilatação. Desta 

maneira, a caracterização das anomalias com suas causas e origens deve ser 

criteriosa. 

 

3.3.2. Tipos de manutenção 

De acordo com Bonin (1998) apud Ferreira (2005), há variações nos 

termos relacionados à manutenção que podem ser descritos como: 

 Conservação: São as atividades de rotina que podem ser realizadas 
diariamente ou em pequenos intervalos de tempo e são diretamente 
relacionadas com operação e limpeza do edifício criando condições 

adequadas para o uso. 

 Reparação: São as atividades preventivas ou corretivas realizadas antes 

que o edifício ou seus sistemas atinjam o nível de qualidade mínimo 
aceitável. Neste tipo, não se deve ultrapassar o nível de qualidade 

inicialmente construído. 

 Restauração: São as atividades corretivas realizadas quando o elemento 
esta abaixo do nível mínimo de qualidade aceitável. Também neste tipo 

não se deve ultrapassar o nível de qualidade inicialmente construído. 

 Modernização: São as atividades preventivas e corretivas visando à 

recuperação em um nível superior ao inicialmente construído. Desta 
maneira, um novo nível de qualidade será fixado para a edificação. 
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O Gráfico 2 mostra a relação destes termos em relação à idade do 

edifício. Neste trabalho a conservação e a reparação são tratadas com mais 

profundidade. 

 

Gráfico 2- Tipos de manutenção em relação à idade do edifício 

Fonte: Bonin, 1988 apud Ferreira, 2005. 

Já de acordo com a ABNT (2012), a manutenção pode ser dividida em 

três tipos: rotineira, preventiva ou corretiva.  

A rotineira se refere a aquela que ocorre por meio de um fluxo 

constante de serviços, padronizados e cíclicos. Um exemplo dela é a limpeza 

geral de um piso e a lavagem de áreas comuns.  

A manutenção preventiva deve ocorrer antes de o elemento passar 

para o nível inferior ao desempenho mínimo e deve ser entendida como um 

investimento que se faz em um bem (CASTRO, 2007) além de ser responsável 

por permitir maior vida útil, maior durabilidade e menos gastos com outros tipos 

de manutenção. Este tipo pode ser programado com antecedência .  

A manutenção corretiva é necessária quando o elemento já esta em 

um nível inferior ao desempenho mínimo e é executada para recuperar a 

capacidade funcional do elemento. É a não planejada e engloba as 

manutenções de emergência que necessitam de intervenções imediatas para 

permitir o desempenho mínimo do ambiente. De outra forma, são os serviços 

que demandam ação ou intervenção imediata para que possam permitir a 

continuidade do uso dos sistemas, elementos ou componentes das edificações. 
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Este tipo de manutenção é aplicado para evitar graves riscos ou prejuízos, tanto 

pessoais como patrimoniais aos usuários e proprietários das edificações (ABNT, 

2012).  

A atuação da manutenção preventiva deve superar as desvantagens 

da manutenção corretiva (SANCHES e FABRÍCIO, 2008), fazendo com que 

todos os intervenientes da edificação se beneficiem (CASTRO, 2007).  

Um sistema de manutenção deve ser responsável por coordenar estes 

diferentes tipos de manutenção (ABNT, 2012). 

3.4. MANUTENÇÃO DE PISOS 

Neste item são apresentados os tipos de pisos mais comuns 

encontrados no interior das edificações, bem como suas anomalias. Apesar da 

grande diversidade de tipos de pisos, neste trabalho o foco está voltado para 

aqueles utilizados nas edificações relacionadas à saúde conforme constante na 

resolução RCD nº 50 da ANVISA (BRASIL, 2002). 

Os acabamentos de pisos devem ser resistentes à lavagem e ao uso 

de desinfetantes, sendo priorizados aqueles que tornem as superfícies 

monolíticas, com o menor número possível de ranhuras ou frestas, mesmo 

depois do uso e limpeza frequente (BRASIL, 2002). 

Neste trabalho estudaram-se os pisos cerâmicos, os cimentados, os 

revestidos de pedras naturais, os policloreto de vinila (PVC) e os formados por 

madeira. O piso de madeira, embora não atenda as exigências, foi também 

considerado tendo em vista a sua presença no levantamento realizado nas 

UAPS da cidade de Juiz de Fora. 

 

 

 

 



50 

  

  

3.4.1. TIPOS DE PISOS 

Duas são as razões principais para se revestir os pisos das 

edificações (TRISTAO, 2005). A primeira é o requisito estético onde se utiliza 

um revestimento para melhorar a aparência e tornar a superfície mais agradável 

aos olhos. A segunda é relacionada aos requisitos funcionais, onde as 

superfícies necessitam de um revestimento para protegê-las de ações 

agressivas do ambiente. Diversos materiais e várias técnicas são usados para 

revestir os pisos, os tipos são diversos e incluem materiais cerâmicos a base de 

cimento, pedras naturais como granito e mármore, madeiras e carpetes.  

A escolha do piso deve ser feita mediante alguns critérios (SOARES, 

2009), alguns determinantes para o desempenho correto do revestimento. Cada 

tipo de piso possui características, comportamentos e cuidados diferentes que 

vão conferir à superfície características adequadas de impermeabilidade, 

estabilidade, durabilidade e facilidade de limpeza (TRISTAO, 2005). Segundo 

ainda Soares (2009), é necessário conhecer as características e propriedades 

dos materiais para atender ao desempenho técnico do revestimento em 

questão. 

A. Cerâmico 

As cerâmicas são formadas por materiais argilosos, são utilizadas no 

formato de placas e consideradas como a produção mais antiga do homem 

(TRISTÃO, 2005). O setor de cerâmica de revestimento engloba os azulejos, 

pisos cerâmicos, pastilhas ou mosaicos. Os pisos cerâmicos são denominados 

materiais cerâmicos para revestimento. 

A resistência à abrasão é o parâmetro que vai nortear a especificação 

de pisos cerâmicos para que seja o mais adequado às condições de utilização 

(TRISTAO, 2005). No entanto, outros parâmetros são importantes para que seja 

caracterizado um revestimento cerâmico. Eles estão descritos na NBR 

13818:1997 e podem ser agrupadas em características geométricas, físicas, 

químicas e qualitativas (TRISTÃO, 2005). 
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As características geométricas são referentes às dimensões dos 

lados, curvatura e empenamento. As físicas se referem à absorção de água, 

resistência ao impacto, à compressão, à flexão, à abração e dilatação (térmica e 

por umidade). Também envolve a resistência a gretagem, ao choque térmico, ao 

gelo e ao escorregamento. Com relação às características químicas, os pisos 

cerâmicos possuem resistência química, resistência ao ataque químico e 

resistência a manchas, facilidade com relação à limpeza e manutenção das 

condições de higiene. Já como características qualitativas, os pisos podem ser 

classificados em relação à estabilidade de cores. 

Tristão (2005) trata os revestimentos como um sistema que é 

composto por um conjunto de elementos: bases, chamada de substrato, na 

argamassa de regularização e argamassa de assentamento; na placa cerâmica, 

nos diferentes tipos de juntas e na argamassa de rejuntamento. O substrato é o 

material de base do revestimento, pode ser o solo ou um elemento estrutural 

como a laje. Se o substrato não estiver regularizado, é necessário utilizar uma 

argamassa de regularização. A argamassa de assentamento é responsável por 

colar a placa de revestimento. As juntas são os espaçamentos necessários 

entre as placas cerâmicas que são preenchidas pela argamassa de 

rejuntamento. Todos os elementos deverão ser especificados na etapa de 

projeto de acordo com as normas vigentes. 

B. Cimentado 

O cimento é um material utilizado também como revestimento de piso 

na forma de argamassa, concreto simples ou armado. Aplicado geralmente em 

calçadas e áreas menos nobres, tanto para uso comercial e industrial 

(SALGADO, 2010). 

Os pisos chamados granilites são compostos de argamassa de 

cimento e areia com a mistura de pequenos pedaços de granito, chamados de 

pedriscos. Estes pedriscos dão um aspecto pigmentado ao piso que são 

complementados por cimentos brancos ou com corantes. A massa 

posteriormente ao lançamento é polida como forma de tratamento da superfície. 
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C. Pedra Natural 

As rochas naturais provenientes da solidificação do magma também 

são usadas como revestimentos. São considerados como revestimentos nobres 

por serem associados à durabilidade e seu valor estético (SOARES, 2009). As 

pedras naturais podem ter diferentes acabamentos bruto ou serrado, levigado, 

polimento, apicoamento, jateado, flamejamento e masticagem (NAKAMURA, 

2004). 

Embora pareçam revestimentos duráveis, a especificação deve ser 

criteriosa, pois são vulneráveis a problemas de uso e manutenção.  

As propriedades mais relevantes para este tipo de piso são: absorção 

de água, resistência à abrasão, resistência mecânica, dilatação térmica, 

coeficiente de atrito, dureza e resistência ao manchamento. A absorção de água 

esta relacionada à durabilidade do revestimento (SOARES, 2009) e depende 

dos poros ligados ao exterior que podem ser cheios de água. A resistência à 

abrasão é também chamada de desgaste abrasivo e é a capacidade do material 

de resistir, ao tráfego sem deteriorar e desgastar. O primeiro indício de desgaste 

abrasivo é a perda de brilho na superfície do revestimento (SAYEGH, 2007).  A 

resistência mecânica é a capacidade do material de resistir aos esforços 

mecânicos e a dilatação térmica indica o quanto o material dilata ao sofrer 

aumento de temperatura. O material ainda deve possuir um coeficiente de atrito 

para evitar escorregamentos (SOARES, 2009) e dureza, para que o material 

seja resistente ao risco. 

As placas de rocha em granito, mármore, arenito, etc., são dispostas 

na forma de placas com espessuras de 2 cm a 4 cm. Elas são assentadas sobre 

um lastro ou laje de concreto e fixadas com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:4 em volume. Os métodos e critérios podem ser os mesmos 

estabelecidos para o assentamento das cerâmicas (YAZIGI, 2004) 

D. Policloreto de Vinila (PVC) 

O composto de Policloreto de Vinila (PVC) é misturado a aditivos 

específicos e utilizados como material de revestimento. Os aditivos são 
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responsáveis por conferir ao material maleabilidade e resistência. Segundo 

Sayegh (2007), este tipo de piso se torna apropriado às instalações hospitalares 

pelas características de resistência ao atrito, capacidade de isolamento termo 

acústico e variedade de cores e padrões. As características técnicas para os 

revestimentos em placa vinílica estão descritos na norma NBR 7374 - Placa 

vinílica sem flexível para revestimento de pisos e paredes – Requisitos (1998b). 

Como requisitos gerais têm-se as cores e acabamentos, a forma geométrica e 

dimensões. Os específicos englobam a espessuras, estabilidade dimensional, 

empenamento, resistência à flexão, impacto, estabilidade dimensional à imersão 

em água e penetração. Este material é o mais utilizado em edificações 

hospitalares por ser de fácil limpeza (SAYEGH, 2007) já que a manta torna o 

conjunto monolítico, com menos juntas de encontro e de fácil manutenção, 

sendo possível substituir as peças danificadas sem alterar o restante do 

revestimento. Segundo Yazigi (2004), o revestimento não acumula sujeita e 

bactérias nas suas juntas. Também possui características de ser econômico, de 

fácil limpeza, com alta resistência mecânica (SALGADO, 2010) e a agentes 

químicos (YAZIGI, 2004). 

Salgado (2010) enfatiza que a aplicação deste tipo de piso só pode 

ser feita após a cura da base de assentamento que deve estar livre de poeiras, 

óleo, graxa e restos de argamassas provenientes de outras etapas construtivas. 

A superfície de base deve estar íntegra para que seja aplicado um adesivo nela 

e na face inferior da placa vinílica, a fim de assentar o revestimento. As 

informações do fabricante devem ser seguidas e a instalação feita sempre por 

equipes especializadas neste serviço. Ripper (1984) aponta resultados 

excelentes quando se utiliza materiais e cola de boa qualidade. Este tipo de 

piso, no entanto, não é recomendável onde há grande circulação de pessoas, 

pois há chance de gasto prematuro do revestimento. 

E. Madeira 

A madeira também é utilizada como revestimento de piso, sendo os 

tipos divididos de acordo com suas características finais de aplicação. Catep 

(1998) apresenta no Quadro 3 as terminologias utilizadas para este tipo de piso. 
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VARIAÇÕES DOS 
PISOS DE MADEIRA 

DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Assoalho Réguas de madeira maciça 

com comprimento, 
espessura e largura 
variáveis 

Durabilidade e acabamento. A 

colocação pode ser feita 
também em diagonal. É 
necessário, no entanto, 

observar se a espessura das 
réguas não vai colocar piso e 
portas em desnível. 

Carpetes de madeira Lâminas de madeira com 

base de compensado com 
certa de 7mm de espessura 
e dimensões variáveis 

Podem ser instalados sobre 

pisos já existentes. Podem 
riscar com facilidade, não 

sendo indicados para áreas de 
circulação intensa. 

Laminados Réguas de material 

composto, com cerca de 
8mm de espessura, 
prensados e resinados, 

reproduzindo, na superfície, 
padrões de madeira. 

Possui encaixe lateral entre as 

peças e pode também ser 
instalado sobre pisos já 
existentes. A aparência, por 
vezes, é artificial. 

Tacos e parquetes Tacos: pequenas placas de 

madeira maciça com 
tamanhos variáveis. 

Parquetes: placas 
compostas por pequenos 

tacos rejuntados, formando 
mosaicos. 

Atualmente, colas especiais 

tornaram a fixação mais 
resistente, diminuindo o risco 
das peças descolarem. 

Quadro 3 - Variações dos pisos de madeira 

Fonte: Adaptado de Catep (1998). 

 

De acordo com Salgado (2010), placas de madeira nobre, seca e 

devidamente tratada são aplicadas em pisos formando os assoalhos. Possuem 

excelente aceitação principalmente em residência. A união das chapas de 

madeira geralmente é feita por meio de macho e fêmea ou simplesmente 

encostados. A superfície recebe um lixamento de regularização depois de 

assentadas às peças podendo ainda ser tratadas com vernizes sintéticos. Os 

sistemas de fixação e bases são os mesmos que os carpetes de madeira sendo 

que são utilizados sarrafos para a sua execução.  

 Os carpetes de madeira são compostos de placas de MDF (Medium-

Density Fiberboard) que são recobertas de madeira nobre. São duráveis, mas 

não devem ser instalados em locais com incidência direta do sol, pois há chance 

de prejudicar o acabamento executado a base de verniz sintético ou acrílico 
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(SALGADO, 2010). A impermeabilização do contra piso com aditivos 

impermeabilizantes é imprescindível por se tratar de madeira. Uma pintura a 

base asfáltica também é necessária após a cura completa. Por cima do contra 

piso, é necessário aplicar uma camada de regularização de argamassa. As 

placas são coladas com adesivos específicos sobre a argamassa de 

regularização que deve estar curada. Os espaços para dilatação nas paredes 

devem ser respeitados. 

Os laminados são réguas de material composto, prensados e 

resinados, reproduzindo, na superfície, padrões de madeira. Os tacos são 

pequenas placas de madeira maciça com tamanhos variáveis e os parquetes 

são placas compostas por pequenos tacos rejuntados que formam os mosaicos. 

Segundo Ripper (1984) as madeiras utilizadas como revestimentos 

devem estar secas para evitar que depois de colocadas, elas sofram retração e 

empenamento por secagem ulterior (abertura das juntas). O assentamento 

também deve ter cuidados especiais para evitar falhas. 

3.4.2. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ORIENTAÇÕES QUANTO AO 

USO 

As atividades de manutenção preventiva e cuidados relativos ao uso 

irão depender do tipo de piso que se está analisando. Neste item são 

apresentadas as atividades a serem realizadas periodicamente referentes à 

atividade de manutenção preventiva bem como aquelas a serem observadas no 

uso dos tipos de pisos analisados: cerâmico, cimentado, pedra natural, PVC e 

madeira. 

A. Cerâmico 

O Quadro 4 relaciona as atividades necessárias para a manutenção 

preventiva para pisos cerâmicos. 
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA PISOS CERÂMICOS 

MANUTENÇÃO PERIODICIDADE 

Verificar a existência de peças soltas, trincadas ou com 

desgaste excessivo. Reassentá-las imediatamente com 
argamassa colante adequada. (PEREIRA, 2011; BAHIA, 2009) 

A cada ano 
(BAHIA, 2009) 

Verificar as juntas de trabalho. Estas devem ser preenchidas 

com mastique e não com argamassa para rejuntamento. 
(BAHIA, 2009) 

A cada ano 

(BAHIA, 2009) 

Verificar o rejunte e completa-lo de acordo com a periodicidade 
ou quando aparecerem falhas. (ARCO, 2012; BAHIA, 2009) 

6 em 6 meses 

(BAHIA, 2009) 

Quadro 4 – Manutenção preventiva para pisos cerâmicos 

 

Já os cuidados com relação ao uso de pisos cerâmicos estão listados 

no Quadro 5. 

 

CUIDADOS DE USO PARA PISOS CERÂMICOS 

Combater com a máxima ventilação do ambiente em áreas muito úmidas como 
os banheiros o aparecimento de fungos e bolores nos rejuntes. (BAHIA, 2009) 

Evitar colocar vasos de planta sobre o revestimento, pois podem causar 
manchas pelo contato. (BAHIA, 2009) 

Evitar o contato abrasivo de peças pontiagudas pois também podem danificar o 

revestimento, causando o lascamento nas placas. É o caso também ao 
transportar eletrodomésticos, móveis e materiais pesados. Não se deve arrasta-
los sobre o piso para que sejam evitados os riscos, desgastes e lascamentos. 
(BAHIA, 2009) 

Evitar o contato com frutas ácidas e vinagres pois podem causar manchas 
(ARCO, 2012) 

Evitar o uso de ceras porque o polimento pode deixar o piso perigosamente 
escorregadio (ARCO, 2012) 

Não lavar o revestimento com muita frequência para evitar danos ao seu 
rejuntamento (ARCO, 2012) 

Não utilizar na lavagem bomba de pressurização de água bem como vassouras 

de piaçava ou escovas de cerdas duras pois podem danificar o sistema de 
rejuntamento. (BAHIA, 2009) 

Não utilize escovas ou vassouras de piaçava, pois atacam o esmalte das peças e 
retiram seu rejuntamento (ARCO, 2012) 

Use escova apropriada e não objetos cortantes ou perfurantes, palhas ou 

esponjas de aço para auxiliar a limpeza de todo o revestimento e em cantos 
difíceis. Espátulas metálicas não devem ser usadas para raspagem, se for 
necessário, utilizar as de PVC. (BAHIA, 2009) 

Use para fazer a limpeza, uma esponja macia ou um pano umedecido com sabão 
neutro ou com produtos específicos para este fim (ARCO, 2012) 

Quadro 5 – Cuidados de uso para pisos cerâmicos 
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B. Cimentado 

O Quadro 6 lista as atividades de manutenção preventiva para pisos 

cimentados (BAHIA, 2009). 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA PISOS CIMENTADOS 

MANUTENÇÃO PERIODICIDADE 

Verificar a integridade física do piso cimentado, fazendo a 
recomposição quando necessário.  

A cada ano  

(BAHIA, 2009) 

Verificar as juntas de trabalho e, quando necessário, 

reaplicar mastiques ou substituir junta elastomérica, nunca 
com argamassa ou silicone. 

A cada ano  

(BAHIA, 2009) 

Quadro 6 – Manutenção preventiva para pisos cimentados 

Fonte: Bahia (2009) 

 

No Quadro 7 têm-se os cuidados a serem observados no uso de pisos 

cimentados. 

 

CUIDADOS DE USO PARA PISOS CIMENTADOS 

Deve-se promover o uso adequado e evitar sobrecargas, respeitando a definição 
dos projetos. 

Evitar o contato abrasivo com peças pontiagudas, pois prejudicam o 

revestimento pelo contato abrasivo. É o caso do transporte de equipamentos, 
móveis e materiais pesados, não se deve arrastá-los sobre o piso.  

Evitar o contato de óleos, graxas, solventes e produtos químicos (ácidos, etc.), 
pois prejudicam o revest imento  

Na limpeza dos cantos de difícil acesso, não utilizar objetos cortantes ou 

perfurantes. A utilização das espátulas de PVC ao invés das metálicas 
contribuirá para a manutenção do revestimento. 

Não utilizar as máquinas de alta pressão para a limpeza na edificação nos 

ambientes de piso cimentado. A enceradeira industrial com escova apropriada 
para a superfície a ser limpa é o equipamento mais adequado.  

Quadro 7 – Cuidados de uso pisos cimentados 

Fonte: Bahia (2009) 

C. Pedra Natural 

 

O Quadro 8 lista as atividades de manutenção preventiva a serem 

observadas para pisos em pedra natural. 
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA PISOS EM PEDRA NATURAL 

MANUTENÇÃO PERIODICIDADE 

Verificar a necessidade de encerar os pisos em pedra 

natural polidos com produtos específicos para proteger a 
pedra de agentes abrasivos. Em áreas de circulação 
intensa, atentar para a periodicidade, realizando a 
manutenção semanal ou diariamente (ABNT, 2012). 

A cada mês 

(ABNT, 2012) 

Verificar as juntas de trabalho. Estas devem ser 

preenchidas com mastique e nunca com argamassa para 
rejuntamento (BAHIA, 2009). 

A cada ano 

(BAHIA, 2009) 

Verificar e completar o rejuntamento de acordo com a 

periodicidade ou quando aparecerem falhas (BAHIA, 
2009). 

A cada ano  

(BAHIA, 2009) 

Verificar se existem peças soltas ou trincadas e 

reassentá-las imediatamente com argamassa colante 
adequada. (BAHIA, 2009). 

A cada ano 

(BAHIA, 2009) 

Quadro 8 – Manutenção preventiva para pisos em pedra natural 

 

 

O Quadro 9 lista os cuidados de uso para pisos em pedras naturais. 
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CUIDADOS DE USO PARA PISOS EM PEDRA NATURAL 

Consultar os projetos de instalações, para evitar danificar tubulações e camadas 
impermeabilizadas antes de perfurar qualquer peça (BAHIA, 2009). 

Evitar o contato abrasivo com peças pontiagudas, pois prejudicam o 

revestimento pelo contato abrasivo. É o caso do transporte de equipamentos, 
móveis e materiais pesados, não se deve arrastá-los sobre o piso (BAHIA, 2009). 

Evitar o contato de produtos causadores de mancha (café, refrigerante, 

alimentos, etc.). Caso caírem sobre a superfície, procurar limpá-la com pano 
absorvente ou papel toalha (BAHIA, 2009). 

Evitar o contato direto de vasos de plantas sobre o revestimento pois podem 
causar manchas pelo contato direto (BAHIA, 2009). 

Evitar o contato óleos, graxas, solventes e produtos químicos (ácidos, etc.) 
também prejudicam o revestimento (BAHIA, 2009). 

Evitar o uso de produtos com pH ácidos em mármores e de ácidos concentrados 

em granitos, sendo que o uso de produtos contendo fluorídrico deve ser evitado 
em qualquer seja a proporção (MARANHÃO e BARROS, 2006). 

Não remover no caso de fixação das pedras com elementos metálicos, nenhum 

suporte e no caso de substituição contatar uma empresa especializada (BAHIA, 
2009). 

Não tentar remover manchas com produtos genéricos de limpeza ou com 

soluções caseiras. Muitas vezes, a aplicação de produtos inadequados em 
manchas pode além de danificar a pedra, tornar as manchas permanentes 
(BAHIA, 2009). 

Não usar máquina de alta pressão para a limpeza. Optar pela enceradeira 
industrial com escova apropriada para a superfície a ser limpa (BAHIA, 2009). 

Sempre procurar remover primeiro o pó ou partículas sólidas com um pano macio 

ou escova de pelo nos procedimentos diários de limpeza de pedras polidas. 
Fazer a remoção com vassoura de pelo, sem aplicar pressão excessiva para 
evitar riscos e desgastes precoces devido ao atrito. Em seguida, aplicar um pano 

úmido (sempre bem torcidos, sem excesso de água) com água ou solução diluída 
de detergente neutro para pedras. Por fim, aplicar um pano macio de algodão 
para secar a superfície. Evitar a lavagem de pedras para que não surjam 

manchas e eflorescências e, quando necessário, utilizar detergente específico 
(BAHIA, 2009). 

Tomar precaução em caso de reforma para não danificar a camada 
impermeabilizante, quando houver (BAHIA, 2009). 

Utilizar protetores de feltros e / ou mantas de borracha nos pés dos móveis  
(BAHIA, 2009). 

Utilizar sabão neutro próprio para lavagem de pedras. Não utilizar produtos 

corrosivos que contenham em sua composição produtos químicos, tais como, 
cloro líquido, soda cáustica ou ácido muriático (BAHIA, 2009). 

Utilizar sempre que possível, capachos ou tapetes nas entradas, para evitar o 
volume de partículas sólidas sobre o piso (BAHIA, 2009). 

Quadro 9 – Cuidados de uso para pedra natural 

Fonte: Bahia (2009) 
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D. Policloreto de Vinila (PVC) 

O Quadro 16 lista as atividades de manutenção preventiva a serem 

observadas para pisos em PVC. 

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA PISOS EM POLICLORETO DE VINILA 
(PVC) 

MANUTENÇÃO PERIODICIDADE 

Verificar a existência de peças soltas ou trincadas e 

reassentá-las imediatamente com argamassa colante 
adequada. (BAHIA, 2009) 

A cada ano  

(BAHIA, 2009) 

Quadro 10 – Manutenção preventiva para pisos em PVC 

Fonte: BAHIA, 2009 

 

O Quadro 11 lista os cuidados de uso para pisos em PVC. 

 

CUIDADOS DE USO PARA PISOS EM PVC 

Não deixar o piso exposto a uma quantidade excessiva de água ou qualquer 
outro líquido e tampouco deixe que os mesmos permaneçam sob o piso.  

Não utilizar ceras, pois promovem a formação de um filme gorduroso na 
superfície do piso, dificultando a limpeza; 

Não utilizar material abrasivo, do tipo saponáceo, esponja de aço ou abrasiva, 
pois esses produtos podem causar danos; 

Não utilizar solventes ou produtos derivados de petróleo na limpeza ou para a 
eventual remoção de manchas; 

Utilizar o mínimo de água possível na limpeza 

Utilizar uma vassoura de cerdas macias, ou um pano torcido em solução de água 
e detergente neutro. 

Quadro 11 – Cuidados de uso para pisos em PVC. 

Fonte: Eucatex (2012) 

E. Madeira 

O Quadro 12 lista as atividades de manutenção preventiva a serem 

observadas para pisos em madeira. 

 

 

 

 



61 

  

  

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA PISOS EM MADEIRA 

MANUTENÇÃO PERIODICIDADE 

Executar tratamento inseticida (PEREIRA, 2011) A cada dois anos 
(PEREIRA, 2011) 

Inspecionar visando identificar a necessidade de 

reparos como peças soltas ou lascadas, acabamento 
danificado ou juntas trincadas (BAHIA, 2009) 

A cada ano  

(BAHIA, 2009) 

Raspar, calafetar e aplicar acabamento (BAHIA, 2009) Inicialmente no terceiro ano 

de uso e posteriormente de 

acordo com a necessidade 
(BAHIA, 2009) 

Quadro 12 – Manutenção preventiva para pisos em madeira 

 

O Quadro 13 lista os cuidados de uso para pisos em madeira. 

 

CUIDADOS DE USO PARA PISOS EM MADEIRA 

Aplicar o acabamento final tipo cera, verniz ou resina de poliuretano. 

Deixar as áreas onde a luminosidade não incide exposta à luz durante algumas 

semanas. Nestas áreas do piso, como aquelas que ficam sob os tapetes, a 

madeira pode ficar com coloração diferente. O cuidado acima fará com que o 
piso retome a tonalidade original. 

Evitar a queda de objetos pontiagudos. Alguns tipos de saltos de sapato também 
podem danificar o piso. 

Evitar deixar a luz do sol bater diretamente sobre os pisos, pois pode criar 
rachaduras, trincas ou causar outros prejuízos, às vezes irreparáveis .  

Limpar imediatamente com um pano seco para evitar manchas caso derrubar 
algum tipo de líquido no piso. 

Não arrastar móveis ou objetos sobre a superfície. 

Não deixar cair sobre a superfície graxa ou óleo antes da aplicação do 
acabamento final. 

Não molhar o piso de madeira com água corrente ou pano encharcado. 

Utilizar protetores de feltros ou de borracha nos pés dos móveis.  

Utilizar tapete ou capacho nas portas de entrada para evitar que os sapatos 
tragam grãos de poeira que possam vir a riscar o piso. 

Quadro 13 – Cuidados de uso para pisos em madeira. 

Fonte: Bahia (2009) 

3.4.3. MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Cada tipo de piso tem características específicas e quando surge uma 

anomalia no revestimento devem ser verificadas suas prováveis causas e as 
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respectivas soluções de reparo. Conforme já dito, as causas das anomalias 

podem ser decorrentes de uma série de fatores e assim, além da inspeção 

visual pode ser necessária a realização de ensaios e testes in-loco ou em 

laboratório a fim de se ter um diagnóstico mais preciso das suas causas. Neste 

item são apresentadas as causas e soluções de reparo mais comum. 

A. Cerâmico 

O Quadro 14 lista as principais anomalias para pisos cerâmicos. 

 

TIPO DE ANOMALIA 

Bolor (ROSCOE, 2008) 

Destacamentos ou descolamentos (ROSCOE, 2008) 

Deterioração da placa cerâmica (ABITANTE et al, 2006) 

Deterioração das juntas (ROSCOE, 2008) 

Eflorescência (YAZIGI, 2004) 

Fissuramento (ROSCOE, 2008) 

Manchamento (YAZIGI, 2004) 

Quadro 14 - Tipos de anomalias em revestimentos cerâmicos 

 

O bolor é a anomalia que ocorre pela presença de microrganismos no 

revestimento. São colônias de populações de fungos que se proliferam na 

superfície (ROSCOE, 2008) formando manchas escuras indesejáveis em 

tonalidades preta, marrom e verde, podendo ainda se apresentar claras, 

esbranquiçadas e amareladas (SHIRAKAWA, 1995 apud ROSCOE, 2008). Esta 

anomalia pode ser associada aos descolamentos e desagregações dos 

revestimentos. 

Esta anomalia pode ter as seguintes causas: umidade ocasionada por 

infiltrações de água (ROSCOE, 2008); umidade do ambiente (RHOD, 2011); 

utilização de argamassa com porosidade elevada e sem adição de agentes 

resistentes a microrganismos (RHOD, 2011). 

A metodologia de reparo consiste em (adaptado de CAMPOS, 2009): 

1º - Eliminar a causa da anomalia; 

2º - Retirar as placas danificadas; 
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3º - Limpar a base eliminando argamassas de fixação anteriores e 

escarificar;  

4º - Aplicar argamassa de fixação; 

5º - Fixar novo revestimento. 

O destacamento ou descolamento é caracterizado pela perda de 

aderência entre a placa cerâmica e o substrato ou entre a placa cerâmica e a 

argamassa colante (ROSCOE, 2008). O descolamento ocorre quando as 

tensões surgidas entre os materiais ultrapassam a capacidade de aderência das 

ligações. É relacionado à utilização de materiais inadequados, a utilização de 

ferramentas e equipamentos impróprios, em desobediência às recomendações 

dos fabricantes e das normas, problemas na execução das bases, pois são 

aplicados com falta de procedimentos de limpeza ou falta ou deficiência nas 

juntas de trabalho do revestimento.  (IBAPE-SP, 2009). 

O som cavo nas placas cerâmicas quando percutidas é o primeiro 

sinal desta anomalia (ROSCOE, 2008). Também pode ser visível o estufamento 

da camada de acabamento seguido do destacamento destas áreas. Esta 

anomalia tem a mesma metodologia de reparo que o bolor. 

A deterioração das placas cerâmicas ocorre devido ao 

desconhecimento quanto às condições de agressividade que estão presentes 

nos ambientes (ABITANTE et al, 2006). É necessário se preocupar com 

adequação dos materiais cerâmicos às reais condições de uso para que se 

garanta o seu comportamento satisfatório ao longo do tempo. 

O desgaste é apontado entre a gama de possibilidades como o 

principal responsável pela deterioração de cerâmicas esmaltadas para 

revestimento de pisos (ABITANTE et al, 2006). 

As causas para esta anomalia são (ABITANTE et al, 2006): 

agressividade do ambiente; abrasão e inadequação ao uso. A metodologia de 

reparo para a deterioração da placa cerâmica é a mesma citada para o bolor. 

A deterioração das juntas do revestimento apesar de não estar 

diretamente relacionada às peças cerâmicas compromete o desempenho como 

um todo, pois diminui a estanqueidade do sistema e a capacidade de absorver 

deformações (CAMPANTE e BAÍA, 2003 apud RHOD, 2011). É definida como a 

perda da integridade das juntas que compõem o revestimento (ROSCOE, 2008), 

sejam elas juntas de assentamento que são os rejuntes, ou de movimentação.  
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As causas para esta deterioração das juntas são (ROSCOE, 2008): 

procedimentos de limpeza inadequados; ataques de agentes atmosféricos 

agressivos; solicitações mecânicas por movimentações estruturais; infiltração de 

água; espessura insuficiente; largura insuficiente e variação de temperatura. 

A metodologia de reparo consiste em (adaptado de FONTENELLE E 

MOURA, 2004): 

1º- Identi ficar as áreas atingidas e remover material danificado; 

2º - Limpar o local eliminando argamassas de fixação anteriores e 

escarificar; 

3º - Preencher as juntas de movimentação com selantes à base de 

poliuretano, polissulfetos, silicone, entre outros. 

A eflorescência é uma anomalia que aparece em revestimentos de 

pisos e paredes que recebem revestimentos ou não (YAZIGI, 2004). 

Caracteriza-se pela presença de manchas esbranquiçadas que se sobressaem 

ao revestimento ficando aderidas à superfície. Estas manchas causam prejuízo 

estético. Ocorre devido a um processo químico em que o cimento comum reage 

com a água resultando em uma base medianamente solúvel denominada 

hidróxido de cálcio. A reação química forma um cristal que percola pelos poros 

do revestimento até chegar à superfície formando as manchas brancas 

(ROSCOE, 2008). Tem origem na deficiência de caimentos do sistema de 

impermeabilização causando empoçamentos de água (IBAPE-SP, 2009) ou por 

Infiltração (IBAPE-SP, 2009). 

O processo de reparação consiste em (THOMAZ, 1989 apud 

ROSCOE, 2008; CAMPOS, 2009): 

1º- Eliminar a fonte de umidade; 

2º - Esperar a estabilização da eflorescência; 

3º - Lavar com ácido clorídrico a 10%; 

4º - Escovar mecanicamente a área afetada; 

5º - Reparar a área se necessário. 

Fissuramento tem como característica a formação de fissuras e 

trincas. De acordo com Roscoe (2008) as fissuras são rompimentos nos 

revestimentos inferiores a 1 mm e que não causam ruptura total das placas. Já 

as trincas são aberturas superiores a 1 mm que causam ruptura total das 

placas. 
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O fissuramento ocorre pela perda de integridade da superfície da 

placa cerâmica. Pode ser limitado por um defeito estético no caso do 

gretamento ou pode evoluir para o destacamento, quando as fissuras aumentam 

de espessura e passam a ser denominadas trincas (ROSCOE, 2008). O 

gretamento é formado por uma série de aberturas inferiores a 1 mm que 

ocorrem na superfície esmaltada das placas. As aberturas formam uma 

aparência de teia de aranha (ROSCOE, 2008) e são caracterizadas por fissuras 

capilares. 

Já para o IBAPE-SP (2009), a fissura é um “seccionamento na 

superfície ou em toda seção transversal”. Podem ser ainda classificadas de 

duas formas, ativas ou passivas. São ativas quando a variação da abertura é 

em função de movimentações hignotérmicas ou outras origens, e são passivas 

quando as fissuras permanecem com abertura constante.  

A rachadura se define como uma abertura expressiva que aparece na 

superfície dos materiais sólidos, originada pela acentuada ruptura da massa. A 

característica preponderante é a possibilidade de “ver” através dela, com 

espessura variando de 1,0 mm até 1,5 mm (IBAPE, 2009). A fenda também é 

uma abertura na superfície de materiais sólidos, mas com a divisão do material 

em partes separadas, com espessura superior a 1,5 mm. 

Esta anomalia pode ter as seguintes causas: variações de 

temperatura devida às movimentações diferenciais (THOMAZ, 1989 apud 

ROSCOE, 2008; FONTENELE E MOURA, 2004); tensões provenientes de 

problemas patológicos na base do revestimento como retração excessiva da 

argamassa de fixação (ROSCOE, 2008; FONTENELLE E MOURA, 2004); 

expansão por umidade (ROSCOE, 2008); deformação estrutural excessiva 

(FONTENELLE E MOURA, 2004; RHOD, 2011). 

A reparação desta anomalia consiste em (adaptado de CAMPOS, 

2009): 

1º- Esperar a estabilização da fissura ou eliminar a causa dela; 

2º - Retirar as placas danificadas; 

3º - Limpar a base eliminando argamassas de fixação anteriores e 

escarificar; 

4º - Aplicar argamassa de fixação; 

5º - Fixar novo revestimento. 
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O manchamento refere-se ao revestimento que se apresenta com 

manchas e que podem ter diversas causas: umidade ascendente proveniente do 

solo (IBAPE-SP, 2009); deficiência da impermeabilização das fundações ou falta 

de drenagem das bases (IBAPE-SP, 2009); presença de água (QUINTEIRO et 

al, 2010 apud RHOD, 2011). 

A metodologia de reparo compreende as seguintes ações (adaptado 

de RHOD, 2011, MARANHÃO e BARROS, 2006; FONTENELLE E MOURA, 

2004): 

1º - Identificar a origem da mancha e elimina-la; 

2º - Remover o máximo possível de material manchante da superfície; 

3º - Identificar e aplicar produto removedor da mancha conforme 

informado pelo fabricante; 

4º - Caso a mancha não consiga ser removida mediante estes 

procedimentos, provavelmente, ela será permanente; 

5º - Caso seja necessário, fazer a troca do revestimento cerâmico. 

B. Cimentado 

Neste item são descritas as principais anomalias para o piso 

cimentado. As informações são provenientes dos trabalhos de Ripper e Souza 

(1998), Helene (1992) e Cyted (2003). Os trabalhos citados contemplam 

informações para tratamento de anomalias para estruturas de concreto armado 

as quais foram adaptadas para o presente trabalho. 

O Quadro 15 lista as principais anomalias para pisos cimentados. 

 

TIPO DE ANOMALIA 

Deterioração (CYTED, 2003; RIPPER e SOUZA, 1998) 

Eflorescência (CYTED, 2003) 

Falhas construtivas (HELENE, 1992) 

Fissuramento (CYTED, 2003) 

Quadro 15 - Tipos de anomalias em revestimentos cimentados 

 

A superfície cimentada pode sofrer deterioração, ou seja, perder seu 

aspecto inicial ou desejado pelo projetista. Ela pode ser causada por: ataque 
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por água pura, soluções ácidas, solução alcalina (CYTED, 2003); abrasão 

(CYTED, 2003); fissuração (RIPPER e SOUZA, 1998); ações e ataques 

biológicos (RIPPER e SOUZA, 1998). Esta anomalia tem a seguinte metodologia 

de reparo (adaptado de CYTED, 2003): 

1º – Escarificação do material desagregado; 

2º – Reparo superficial localizado e/ou generalizado; 

 3º – Reparo profundo localizado e/ou generalizado; 

4º – Proteção superficial. 

A eflorescência em revestimentos cimentados tem a mesma origem e 

mecanismo de ocorrência para os revestimentos cerâmicos. A metodologia de 

reparo também pode ser a mesma dos pisos cerâmicos. 

Os pisos cimentados podem apresentar falhas construtivas que são 

as falhas no processo de execução. Segundo Helene (1992), estas falhas 

podem ser causadas por dosagem inadequada. O piso deverá ser recomposto 

com o mesmo material utilizado na sua execução primeira observando-se as 

boas práticas de execução. 

Os fissuramentos nos revestimentos cimentados seguem a mesma 

definição dos cerâmicos e podem ser causados pela variação da temperatura 

(CYTED, 2003), a metodologia de reparo esta descrita a seguir: 

1º – Isolamento do elemento fissurado; 

2º – Uso simultâneo de técnica de injeção de fissuras e especificação 

de junta de dilatação com mastique/selantes. 

C. Pedra Natural 

Este tipo de piso apresenta um número maior de possibilidades de 

ocorrência de anomalias. O Quadro 16 lista as principais. 
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TIPO DE ANOMALIA 

Amarelamento ou branqueamento das cores originais da superfíc ie 

Bolor 

Desgaste superficial 

Destacamento 

Eflorescência 

Fissuramento 

Manchamento 

Perda de brilho 

Surgimento de sulcos e arranhões 

Quadro 16 - Tipos de anomalias para pedras naturais 

Fonte: Maranhão e Barros (2006) 

 

O amarelamento ou branqueamento das cores da superfície da 

placa de rocha ocorre pela aplicação excessiva de ceras na superfície do 

revestimento (MARANHÃO E BARROS, 2006). Esta anomalia tem a seguinte 

metodologia de reparo (adaptado de CAMPOS, 2009): 

1º- Eliminar a causa da anomalia; 

2º - Retirar as placas danificadas; 

3º - Limpar a base eliminando argamassas de fixação anteriores e 

escarificar ; 

4º - Aplicar argamassa de fixação; 

5º - Fixar novo revestimento pétreo. 

O bolor em revestimentos de pedras naturais é uma anomalia 

recorrente também proveniente, segundo Maranhão e Barros (2006), da 

especificação de material com resistência aos agentes de degradação inferior à 

necessária e a da utilização inadequada de produtos impermeabilizantes. A 

metodologia de reparo é a mesma do amarelamento. 

As pedras naturais também podem sofrer o desgaste superficial. 

Entre suas causas têm-se (MARANHÃO e BARROS, 2006): especificação de 

material com resistência à abrasão inferior à necessária e utilização inadequada 

de produtos impermeabilizantes.  

A metodologia de reparo é a mesma citada para amarelamento ou 

branqueamento das cores da superfície. 

O destacamento das placas de pedras naturais também ocorre. 

Podem ter como causa (MARANHÃO E BARROS, 2006): inadequação das 
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argamassas de assentamento e rejuntamento e especificação incorreta de 

impermeabilizante. Esta anomalia possui a mesma metodologia de reparo que o 

amarelamento e branqueamento das cores da superfície .  

A eflorescência em revestimentos de pedras naturais tem o mesmo 

processo de ocorrência para outros revestimentos e segundo Maranhão e 

Barros (2006) tem as seguintes causas: grande espessura da argamassa de 

assentamento; fissuras e pontos de descolamento do rejunte e na placa de 

rocha; excesso de água na argamassa de assentamento e problemas de 

infiltração durante a etapa de utilização. Esta anomalia tem a seguinte 

metodologia de reparo (adaptado de CAMPOS, 2009 e CYTED, 2003): 

1º – Eliminação da fonte de água que penetra no revestimento; 

2º – Limpeza superficial do revestimento; 

3º – Selamento superficial das fissuras. 

O processo de formação de fissuramento é o mesmo para outros 

revestimentos de modo que também permanece a possibilidade de evolução 

para trincas. Podem ter as seguintes causas (MARANHÃO E BARROS, 2006): 

especificação incorreta das argamassas de assentamento e rejuntamento; 

problemas na base do revestimento; inadequado dimensionamento das juntas; 

imperfeito preenchimento da base das placas de rocha. A metodologia de reparo 

consiste em (adaptado de CAMPOS, 2009): 

1º- Esperar a estabilização da fissura ou eliminar a causa dela; 

2º - Retirar as placas danificadas; 

3º - Limpar a base eliminando argamassas de fixação anteriores e 

escarificar; 

4º - Aplicar argamassa de fixação; 

5º - Fixar novo revestimento pétreo. 

Os manchamentos são presentes nas placas de rochas.  De acordo 

com Maranhão e Barros (2006), elas podem ser causadas por: utilização 

inadequada de produtos de limpeza; utilização inadequada de produtos 

impermeabilizantes; inadequação das argamassas de assentamento e 

rejuntamento. De acordo com os mesmo autores, a metodologia de reparo se a 

mancha for de origem desconhecida consiste em:  

1º – Remover o máximo possível de material manchante da superfície 

das placas com um pano umedecido e com sabão neutro; 
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2º – Passar um pano umedecido com acetona e verificar se teve 

sucesso ou não; 

3º – Passar um pano umedecido com um solvente (por exemplo, 

peróxido de hidrogênio a 20%) e verificar há transferência da mancha para o 

pano; 

4º – Aplicar um produto removedor de ferrugem, tomando cuidado 

para que não ataque à rocha. 

No entanto, se a mancha for de origem conhecida, verificar produtos 

específicos para cada origem. Caso a mancha não consiga ser removida 

mediante estes procedimentos, provavelmente, ela será permanente 

(MARANHÃO e BARROS, 2006).  

A perda de brilho pode ser causada pela especificação de material 

com resistência aos agentes de degradação inferior à necessária além da 

utilização inadequada de produtos impermeabilizantes (Maranhão e Barros, 

2006). A perda de brilho tem a mesma metodologia de reparo que o 

destacamento. 

Os fatores que podem causar o surgimento de sulcos e arranhões 

nos revestimentos de pedra natural segundo Maranhão e Barros (2006) são a 

especificação de material com resistência aos agentes de degradação inferior à 

necessária e a utilização inadequada de produtos impermeabilizantes. Também 

possui metodologia de reparo como a apresentada para o destacamento. 

D. Policloreto de Vinila (PVC) 

O Quadro 17, lista as principais anomalias para o piso em PVC. 

 

 

TIPO DE ANOMALIA 

Degradação da superfíc ie (EUCATEX, 2012) 

Formação de filme gorduroso (EUCATEX, 2012) 

Gasto prematuro (RIPPER, 1984; EUCATEX, 2012) 

Irregularidades aparentes (EUCATEX, 2012) 

Quadro 17 - Tipos de anomalias para revestimentos em PVC 
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Os pisos em PVC sofrem degradação da superfície, ou seja, tem 

seu aspecto superficial alterado. Seja por sofrer riscos ou ter a superfície 

danificada quando submetidos a solicitações abrasivas superiores à sua 

resistência. Materiais do tipo saponáceo, esponjas de aço e até pés de mesa 

sem proteção são causadores de danos na superfície do revestimento em PVC.  

A utilização de ceras também pode promove a formação de um filme 

gorduroso na superfície do piso, considerada uma anomalia que dificultará a 

limpeza do revestimento (EUCATEX, 2012). 

O gasto prematuro é quando o piso perde suas características antes 

do tempo de vida útil. Este revestimento não é recomendado para áreas onde 

há grande circulação de pessoas e quando é instalado nestas áreas, há o gasto 

prematuro do revestimento (RIPPER, 1984). Esta anomalia pode ser verificada 

pela perda de brilho da superfície (EUCATEX, 2012). 

O piso de PVC acabado pode apresentar irregularidades caso seja 

assentado em superfícies também irregulares. O contra piso deve ser estar 

limpo para que o piso seja assentado, livre de sujeitas, graxas, ceras e óleos 

(EUCATEX, 2012). 

Quando há a formação de um filme gorduroso, deve-se fazer a 

limpeza com produtos específicos para pisos de PVC (EUCATEX, 2012). Para 

as outras anomalias, a situação não é reversível, há a necessidade de trocar o 

material danificado. 

E. Madeira 

No Quadro 18, são descritas as principais anomalias para o piso em 

madeira. 

 

 

TIPO DE ANOMALIA 

Abaulamento (RIPPER, 1984; VERÇOZA, 1991) 

Deterioração (VERÇOZA, 1991) 

Manchamento (VERÇOZA, 1991) 

Quadro 18 - Tipos de anomalias para revestimentos em madeira 
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O abaulamento é uma das principais patologias que pode ocorrer nos 

revestimentos em madeira. De acordo com Verçoza (1991), há três formas 

básicas de abaulamentos. O encanoamento é quando a peça forma uma calha. 

O empenamento é quando a peça sai do plano, com suas extremidades 

voltadas para cima. Por fim, tem-se a arqueadura que se refere à peça 

entortada sem sair do plano, flexionando no sentido da largura. Pode ter as 

seguintes causas: esforços excessivos nas peças (VERÇOZA, 1991); retração 

na madeira por secagem ou no desdobramento (VERÇOZA, 1991); utilização de 

madeiras não secas (RIPPER, 1984); assentamento incorreto do material 

(RIPPER, 1984) ou umidade acidental (VERÇOZA, 1991). 

As peças também podem sofrer deterioração por ataque de animais 

xilófagos que são organismos que se alimentam da madeira. Eles atuam 

perfurando e enfraquecendo as peças, podendo chegar à destruição total da 

madeira. O cupim, o caruncho, as limnórias, os teredos e algumas vespas são 

exemplos de animais que podem atacar o revestimento de madeira (VERÇOZA, 

1991). De acordo com o mesmo autor, o ataque por fungos também é uma das 

causas desta anomalia. 

O manchamento das peças de madeira pode indicar o inicio de 

alguma decomposição se as manchas não forem estacionárias (VERÇOZA, 

1991), mas normalmente, esta anomalia só representa um defeito visual, sem 

representar alteração na resistência da peça. Pode ser causado, segundo 

Verçoza (1991), por ataque de fungos, ação química e umidade.  

As anomalias em madeira não são reversíveis, há a necessidade de 

troca do material danificado (VERÇOZA, 1991). 
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  4. GESTÃO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE DE JUIZ DE FORA 

Em Juiz de Fora existem 61 UAPS (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 

2012) que foram construídas e adaptadas para atender ao modelo sanitário 

regulamentador. Os serviços oferecidos com maior frequência pelas UAPS são 

as consultas médicas, injeções, inalações, vacinas, curativos, coletas de 

exames laboratoriais e tratamento odontológico. Também por lá são 

encaminhados os usuários internos que necessitam de atendimento medico e 

fornecidos as medicações básicas à população (BARBOSA e LADEIRA, 2011). 

Porém, de acordo com Barbosa e Ladeira (2011), a dificuldade de 

adaptação dos ambientes são muitas das vezes agravadas pela idade da 

edificação. A falta de manutenção potencializa a incidência de infecções nos 

ambientes, gerando riscos à saúde dos usuários (internos e externos) da 

unidade de saúde.   

4.1. UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE JUIZ DE 

FORA 

 O levantamento de Hippert e Paiva (2011) constatou uma grande 

incidência de anomalias que, em muitos casos, são negligenciados pela 

administração pública. A pesquisa teve por objetivo identificar as patologias que 

ocorrem nos edifícios e apontar as suas possíveis causas. De acordo com os 

autores, a solução dos problemas encontrados gera conforto e qualidade não 

somente para os funcionários, mas principalmente para os usuários das UAPS. 

O estudo contemplou a avaliação de 29 UAPS de um total de 58 unidades 

existentes à época da pesquisa. Foram excluídas do levantamento as 

localizadas na zona rural e aquelas nas quais não se teve acesso. Os 

vistoriadores registraram os materiais de revestimento de cada ambiente e suas 

respectivas anomalias. 
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O levantamento gerou um banco de dados com informações sobre 

materiais e anomalias de 682 ambientes internos das UAPS. Para os pisos, 

recorte adotado neste trabalho, foram identificados os seguintes tipos: cerâmico, 

cimentado, pedra natural, policloreto de vinila (PVC) e madeira.  

Os tipos de pisos e as anomalias encontradas estão apresentados no   

Quadro 19. A deterioração da pintura apontada como uma anomalia do piso 

cerâmico pode ser atribuída a uma falha de manutenção, assim como o 

empoçamento do piso cimentado pode ser atribuído a uma falha no processo de 

execução. 

 

TIPO DE PISO ANOMALIAS ENCONTRADAS  

Cerâmico Descolamento  

Deterioração da pintura 

Deterioração da placa cerâmica 

Fissuramento 

Produtos não uniformes 

Cimentado Desgaste  

Deterioração 

Empoçamento  

Fissuramento 

Pedra Natural Desgaste Superficial 

Policloreto de Vinila (PVC) Degradação da Superfíc ie 

Descolamento 

Madeira Deterioração  

Quadro 19 – Anomalias encontradas para cada tipo de piso 

Fonte: Adaptado de Hippert e Paiva (2011) 

 

Dos ambientes levantados, 107 apresentam algum tipo de anomalia 

correspondendo a 15,71 % do total de pisos. As 25 patologias encontradas 

foram analisadas por Araújo et al (2012) atribuindo a origem de cada uma delas 

a uma etapa do ciclo de vida responsável. A Tabela 1 apresenta o resultado. 

Cada anomalia foi caracterizada segundo o tipo, especificação, 

causas prováveis e etapa do processo construtivo responsável segundo os 

respectivos tipos de piso. O Quadro 20 apresenta a caracterização da 

deterioração e destacamento para os pisos cerâmico e PVC respectivamente. 
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Tabela 1 - Relação de patologias para cada etapa do processo construtivo 

ETAPA DO CICLO DE 
VIDA RESPONSÁVEL 

REGISTROS DE 
PATOLOGIAS 

PORCENTAGEM 

Projeto 14 56% 

Execução 04 16% 

Uso 01 04% 

Manutenção 06 24% 

Total: 25  

Fonte: Araújo et al. (2012) 

 

 

TIPO DE 
ANOMALIA 

ESPECIFICAÇÃO 
DA ANOMALIA 

CAUSAS 
PROVÁVEIS 

ETAPA DO 
PROCESSO 

CONSTRUTIVO 

TIPO DE PISO 
ONDE FOI 

ENCONTRADO 

Deterioração 

Alteração 

superficial do 
revestimento 

Especificação 

de material 
com 

resistência à 

abrasão 
inferior à 

necessária 

Projeto Cerâmico 

Destacamento 

Descolamento 

entre o material de 
revestimento e o 

substrato 

Utilização de 

produto de 
limpeza 

inadequado 

Uso PVC 

Quadro 20 - Caracterização das anomalias 

Fonte: Araújo et al. (2012) 

 

4.2. GESTÃO DA MANUTENÇÃO NAS UAPS DE JUIZ DE FORA 

A própria prefeitura de Juiz de Fora faz a gestão da manutenção das 

UAPS. O processo passa por departamentos internos e também envolvem 

empresas terceirizadas. As entrevistas realizadas com os funcionários da 

prefeitura lotados nas SO (Entrevistado 1), SS (Entrevistado 2) e EMPAV 

(Entrevistado 3) permitiu identificar a forma como ocorre a gestão da 

manutenção (Figura 8). 
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Figura 8 - Localização das Entrevistas dentro da Prefeitura de Juiz de Fora 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A solicitação de manutenção geralmente parte do supervisor da 

unidade por meio de contato telefônico ao gestor de manutenção da SS. Ele 

registra o dia e horário das ocorrências em um formulário e repassa as 

solicitações, encaminhando os pedidos de acordo com a competência. Os 

serviços de manutenção próprios são encaminhados à EMPAV, à Companhia 

Estadual de fornecimento de energia do estado – CEMIG, no caso de serviços 

relacionados ao fornecimento de energia elétrica, à Companhia de Saneamento 

Municipal – CESAMA, para os serviços de água potável e esgoto sanitário que 

são realizados pela rede pública de abastecimento ou à Oi, operadora local, no 

caso dos reparos em serviços de telefonia fixa. 

Nos casos de urgência de serviços próprios, os pedidos partem da 

unidade diretamente para a EMPAV. Caso a EMPAV não possua condições de 

realizar os serviços, ou o custo da manutenção ultrapassar trinta mil reais, a 

solicitação de manutenção é enviada a SO para que seja feita a licitação.  

Na SO, as solicitações referentes à manutenção chegam através da 

SS por meio de memorandos, solicitações diretas entre secretários ou até por 
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telefone. As ocorrências são identificadas pelos gerentes das unidades ou pelo 

conselho municipal de saúde (CMS).  

Na EMPAV, as solicitações de manutenção bem como todo o tipo de 

informação são documentadas na forma de requisição em 2 vias. Após o 

término do serviço, uma copia da documentação da requisição é devolvida aos 

departamentos que solicitaram os serviços. As informações do departamento 

também não são reutilizadas por nenhum outro departamento da prefeitura, 

somente como registro interno. 

Os serviços programados de manutenção preventiva são feitos pelo 

Gestor de Manutenção (SS) e dizem respeito à limpeza das caixas d´água, a 

desratização e a detetização. A cada seis meses são enviados a EMPAV as 

solicitações de manutenção das caixas d´água de cada UAPS. Os pedidos de 

desratização e detetização são enviados ao setor de Zoonoses da própria 

prefeitura. Estes pedidos são encaminhados e entram na programação de cada 

setor que atualiza o gestor de manutenção sobre o serviço executado. A 

periodicidade é determinada pelo próprio gestor de manutenção e leva em 

consideração cada unidade já que algumas necessitam de serviços de 

detetização mais rigorosos por terem a rede de esgoto mais suscetível à 

infestação de pragas. 

Em todos os serviços de manutenção, não há uma metodologia para 

se chegar até a solução mais apropriada de reparo das anomalias. O processo 

de análise das soluções de problemas é feito pelos próprios profissionais 

durante a execução dos serviços cabendo à decisão ao profissional responsável 

pela execução dos serviços dentro das equipes de manutenção. Quando os 

profissionais verificam que não tem condições de executar o serviço, este é 

solicitado à Secretaria de Obras. 

Os serviços de manutenção mais recorrentes, segundo o entrevistado 

2 se relacionam à má utilização por parte daqueles que necessitam dos serviços 

de saúde das unidades, os usuários internos. Os sanitários que atendem a este 

público são apontados como os ambientes que mais necessitam de 

manutenção. É recorrente à troca de assentos para sanitários e válvulas de 

descarga. É constatado também o roubo de peças e utensílios sanitários destes 

ambientes. 
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Já de acordo com o entrevistado 3, as ocorrências mais comuns são 

relacionadas ao sistema de iluminação e eletricidade, ou seja, troca de 

lâmpadas, de reatores e de tomadas. A segunda ocorrência mais comum é 

referente às fechaduras e ferragens em geral. Em terceiro lugar estão os 

acabamentos que incluem as torneiras, registros, interruptores, lustres, 

bancadas de pias e cerâmicas sanitárias. Posteriormente, em quarto lugar, 

estão as manutenções relacionadas ao revestimento, em especial as pinturas 

em PVA. 

Estas maiores ocorrências de manutenção, de acordo com o 

entrevistado, tiveram como motivo a utilização indevida do item. Por exemplo, a 

torneira e os interruptores necessitaram de manutenção, pois os usuários não 

souberam como utilizar o equipamento. 

Por fim, segundo o entrevistado 1, dentro dos revestimentos de pisos, 

o que mais requer manutenção é o de PVC seguido dos revestimentos em 

madeira e cerâmico. Os cimentados e os de pedra natural finalizam a listagem. 

Outros serviços de manutenção recorrentes são relacionados à troca de vidros 

danificados e os referentes às fechaduras e ferragens. 

De acordo com os entrevistados 1 e 2, nem todas as solicitações de 

manutenção são atendidas. O entrevistado 1 aponta motivos financeiros, 

enquanto para o entrevistado 2, o motivo é também a distância entre os locais 

que fazem as solicitações e a falta de pessoal para atender aos chamados. Para 

ele, uma empresa especializada deveria ser contratada para atender à 

manutenção das unidades de saúde. Ele se sente sobrecarregado por ser 

responsável por muitos estabelecimentos. 

Para o entrevistado 3, 90% das solicitações são atendidas, sendo que 

algumas no instante em que parecem e outras com 2 ou 3 dias de atraso. Os 

materiais utilizados nos serviços são comprados pela própria EMPAV, na forma 

de licitação. Em certos casos há a necessidade de acumular os pedidos pra que 

seja feita somente um processo licitatório. 

As manutenções de alguns itens são feitas por empresas 

especializadas contratadas especificadamente para os serviços. É o caso dos 

equipamentos de vidros. Os serviços relacionados às fechaduras também são 

licitados e terceirizados devido ao grande número de equipamentos e 
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solicitações. Para este entrevistado, estes serviços terceirizados funcionam 

bem. 

Com relação aos custos de manutenção, não há um efetivo 

acompanhamento. Os valores relativos aos reparos são controlados mediantes 

notas fiscais sem nenhuma análise posterior que possa fornecer parâmetros 

relacionados aos custos de manutenção.  

A mão de obra para se executar os serviços de manutenção das 

UAPS é insuficiente. A secretaria de saúde possui apenas um funcionário que é 

o gestor de manutenção. A EMPAV conta com 17 profissionais e apenas um 

veículo sendo que em épocas passadas já existiu um contingente de 32 

pessoas na equipe. 

A EMPAV não realiza ampliações e esta autorizada a fazer 

contratações temporárias sem licitações públicas, com valor de custo de até 30 

mil reais. O acompanhamento é feito mediante a visita ao local da obra pelo 

próprio encarregado. Quando o serviço ultrapassa este valor ou o departamento 

não tem condições de realizar o serviço, é feito o pedido de licitação.  

O plano de manutenção não é elaborado para as UAPS da cidade. 

Fato que também foi evidente nas edificações analisadas por Pujadas (2011). 

 O entrevistado 3 relatou que não tem como elaborar este documento, 

pois o departamento trabalha com os serviços de urgência. Segundo o 

entrevistado 1 a manutenção é feita de acordo com a necessidade, mediante as 

solicitações. Enfatizou a importância do plano de manutenção pois deveria 

conter as formas de reparo dos principais itens da construção, como pisos, 

telhados, pintura, sistemas de hidráulica e elétrica. 

Com relação ao manual do usuário, também não foi constatada a sua 

existência, mas todos os entrevistados enxergam a sua importância. De acordo 

com o entrevistado 1, os funcionários das UAPS não sabem como mantê-las em 

bom estado e o documento poderia fornecer estas informações. 

As mais novas UAPS construídas na cidade foram baseadas no 

modelo da resolução RDC nº 50 (BRASIL, 2002). O entrevistado 2 relatou a 

diferença na qualidade das edificações ao se comparar as antigas UAPS da 

cidade. Na sua visão, o motivo seria a regularização que padroniza os 

acabamentos e orienta a construção das unidades visando à qualidade do 

serviço. As especificações e descrições, segundo o mesmo, tornaram-se 
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melhores bem como os controles mais rigorosos, gerando um edifício mais 

propício a atender a área da saúde.  

A Figura 9 ilustra como é a gestão da manutenção para as UAPS de 

Juiz de Fora. 

 

 

 
 

Figura 9 - Manutenção das UAPS da cidade de Juiz de Fora 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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  5. PROPOSTA DE DIRETRIZES PARA ESTRUTURAÇÃO DE UM 

SISTEMA DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

A partir da revisão bibliográfica, do levantamento de condições e do 

diagnóstico realizado sobre a gestão da manutenção das UAPS na prefeitura de 

Juiz de Fora, este capítulo apresenta as diretrizes para um sistema de gestão 

da manutenção de UAPS. 

Conforme identificado nas entrevistas, a manutenção realizada nas 

Unidades se encontra focada na manutenção corretiva, baseada nos serviços 

feitos a partir das solicitações. São pedidos de reparo, conserto de ferragens, 

troca de acessórios/aparelhos sanitários (tampa de vaso, torneiras, etc.), 

substituição de vidros, etc. A manutenção programada é feita somente para 

alguns itens, tais como limpeza de caixa d’água, detetização e desratização. 

A implantação de um sistema de gestão da manutenção nas UAPS 

demanda uma mudança de estratégia. É necessário deixar de atuar de forma 

corretiva para passar a atuar de forma programada, isto é, atuando 

preventivamente. As manutenções corretivas ainda irão ocorrer, mas sua 

frequência tende a diminuir frente à atuação da manutenção preventiva. Para 

isto se faz necessário infraestrutura material, técnica, financeira e de recursos 

humanos para a gestão de uma UAPS e mesmo o conjunto de UAPS da cidade. 

Estes recursos devem ser bem gerenciados e os custos acompanhados pelo 

setor de manutenção. 

Para a estruturação do sistema de gestão é primordial a organização 

das informações/documentos de maneira a poderem ser resgatados quando 

houver necessidade. É também necessário o levantamento e avaliação de 

dados e elementos referentes aos edifícios, instalações, benfeitorias e outros 

elementos. Isto significa que o primeiro passo é conhecer as edificações que o 

sistema de gestão irá atender, no caso deste trabalho, as UAPS. 
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5.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

O sistema de gestão tem início na definição do programa de 

manutenção onde se tem a programação dos serviços a serem executados.  

A norma ABNT NBR 5674:2012 apresenta um modelo para 

elaboração do programa de manutenção preventiva, contendo periodicidade, os 

sistemas, elementos e componentes bem como as atividades e os responsáveis 

por sua execução funcionando como uma ferramenta para auxiliar o trabalho 

dos gestores. Uma sugestão de programa de manutenção adaptada da norma 

para as UAPS foi proposta por Pereira (2011).  

A elaboração de um programa de manutenção faz uso das 

informações constantes no manual de uso e ocupação da edificação, no caso da 

UAPS. Ele se apresenta como uma ferramenta para auxilio da manutenção das 

em UAPS; está descrito na norma NBR 14037:2011. Embasado em bibliografia 

técnica, dos fornecedores, etc. fornecerá todas as informações de como se 

utilizar as UAPS incluindo: orientações relacionadas ao uso, manutenções 

preventivas e corretivas. Os usuários e profissionais que atuam nas UAPS 

necessitam conhecer as orientações relacionadas ao uso e manutenção destas 

unidades.  

Um exemplo para o caso dos pisos, de orientações de uso podem ser 

vistos no Quadro 5, Quadro 7, Quadro 9, Quadro 11, Quadro 13, presentes nas 

páginas 56, 57, 59, 60, 61, respectivamente. Já exemplos de procedimentos de 

manutenção preventiva para os pisos podem ser verificados nos Quadro 4 (pág.  

56), Quadro 6 (pág. 57), Quadro 8 (pág. 58), Quadro 10 (pág. 60), Quadro 12 

(pág. 61). Finalmente, exemplos de procedimentos de manutenção corretiva 

para os pisos podem ser vistos após a descrição de cada anomalia. 

 

 

 

 

 



83 

  

  

5.1.1. Manutenção corretiva  

A manutenção, hoje praticada nas UAPS da cidade tem o foco na 

manutenção corretiva, este processo, no entanto, pode ser aprimorado dentro 

dos conceitos de gestão.  

As solicitações de manutenção poderiam partir da UAPS e serem 

direcionadas a somente a um departamento de manutenção, nos casos normais 

e urgentes. Desta maneira, o controle e o registro poderiam ser elaborados com 

mais precisão. A partir do conhecimento da solicitação, o profissional 

(departamento de manutenção) poderá fazer a análise de quem é a 

competência para a sua execução. Caso haja necessidade, uma vistoria no local 

pode ser programada a realização de uma inspeção técnica. 

O diagnóstico da anomalia deve ser preciso, para isto é importante 

que a vistoria no local seja criteriosa. Tavares (2011) demonstra por meio de um 

fluxograma que a vistoria no local é o primeiro passo para o diagnóstico. Caso 

não seja possível diagnosticar as características da anomalia, será necessário 

fazer um mapeamento de danos. Ainda não sendo possível caracterizar as 

anomalias, serão necessárias a realização de ensaios e testes. Os resultados 

do diagnóstico são: os agentes de degradação; causas; origens; natureza e 

possíveis inter-relações da anomalia. Dados que devem ser registrados em 

formulários para embasar as alternativas de intervenção. 

Após o diagnóstico e registro das características da anomalia, a 

conduta de intervenção deve ser analisada. Se a prefeitura possuir condições 

de executar o serviço, o pedido de correção deve ser feito às equipes 

competentes, caso contrário, deve ser emitida uma solicitação de licitação.  

O controle do reparo também deve ser feito pelos funcionários do 

departamento de manutenção que garantirá o cumprimento das normas 

técnicas. 

É necessário que todas as informações da reparação da anomalia 

sejam registradas para que possam posteriormente ser analisadas. Este registro 

pode ser executado pelo departamento de manutenção por meio de um banco 

de dados que será responsável por armazenar as informações. O registro 
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servirá tanto para controle interno dos gestores e funcionários como pode ser 

base para avaliações e relatórios de manutenção. 

O banco de dados com informações sobre as manutenções podem 

embasar os trabalhos dos projetistas que atuam nos projetos de reforma de 

estabelecimentos de saúde e nos projetos de novas UAPS. As especificações 

de materiais se tornam desta maneira, embasadas por aspectos relacionados à 

sua manutenção. A Figura 10 trás o processo para manutenção corretiva. 

 

 

Figura 10 - Processo de Manutenção Corretiva 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

5.1.2. Manutenção Preventiva 

Diante da gestão baseada na manutenção corretiva, é necessário ter 

um planejamento de implantação das manutenções preventivas. Inicialmente é 
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necessário ter ações para reduzir as necessidades de manutenção corretiva 

para que seja implantado gradativamente o programa de manutenção 

preventiva. 

Inicia-se o processo com um mapeamento da necessidade de 

manutenção para que se conheça a abrangência dos serviços. É necessário o 

conhecimento dos imóveis para que se estabeleça o ambiente construído a ser 

mantido. O manual de uso e ocupação seria o documento base, mas no caso 

deste trabalho, na sua falta gera a necessidade de busca das informações em 

documentos e visitas às UAPS. O manual do uso e ocupação da edificação 

poderia ser um documento a ser solicitado junto às novas edificações.  

É pertinente ressaltar neste ponto também a relevância do programa 

de manutenção para a manutenção preventiva por ser o planejamento dos 

serviços a serem executados. Este documento é essencial e funciona como 

norteador para os gestores. 

Registrar e controlar as ocorrências efetivadas durante a manutenção 

preventiva é o meio para embasar o trabalho da gestão da qualidade e de 

alimentar indicadores de manutenção. 

Dentro do sistema de gestão, é importante avaliar os custos de 

manutenção para acompanhar os gastos com os serviços e contratações. Estes 

registros de custos poderão apontar deficiências e diminuir gastos 

desnecessários. 

Para a execução da manutenção preventiva é necessário dimensionar 

e definir a mão de obra e elaboração a documentação que pode incluir fichas 

técnicas de procedimentos e registros de serviços.  

5.2. AGENTES 

A gestão da manutenção abrange o trabalho de vários agentes que 

atuarão de diversas formas dentro do sistema. Há de envolver desde os 

gestores, projetistas e engenheiros, equipe de execução e usuários das 

edificações.  
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O sistema de gestão da manutenção deve possuir gestores que atuam 

como administradores fazendo com que sejam cumpridos os documentos 

relacionados ao sistema. É a equipe capaz de dar apoio para a elaboração do 

sistema de gestão além de avaliar os serviços executados. Podem receber, 

registrar, direcionar e controlar os serviços de manutenção. 

O projetista arquitetônico e aqueles das outras disciplinas podem 

utilizar das informações relativas à manutenção dos elementos no momento de 

especificar os materiais de novos projetos. A especificação correta de materiais 

vai influenciar na manutenção na fase de uso. O projetista de manutenção 

também deve ser um profissional do ramo de AEC com conhecimento na área 

para a elaboração de procedimentos de manutenção preventiva e corretiva.  

As equipes de execução da manutenção nas UAPS devem ser 

dimensionadas baseando-se no volume de serviços a serem executados. A 

necessidade do melhor dimensionamento das equipes de manutenção é 

evidente diante da insuficiência de mão de obra relatada pelos entrevistados. 

Com relação ao vínculo com a prefeitura, atualmente alguns serviços são 

terceirizados (como manutenção de fechaduras) e outros são executados por 

funcionários da própria prefeitura (limpeza das caixas d’água). A norma NBR 

5674:2012 atribui a responsabilidade da execução dos serviços a equipes locais 

e especializadas. O Quadro 21 demonstra a caracterização das equipes de 

execução com relação ao vínculo institucional. 

 

EQUIPE DE 
MANUTENÇÃO 

FORMAÇÃO SERVIÇOS RESPONSÁVEIS 

LOCAL 

Pelos próprios 

funcionários da 
prefeitura. 

Pequenos serviços de manutenção como, 

por exemplo: troca de lâmpadas, 
substituição de acentos sanitários, pinturas 

em pequenas áreas. 

ESPECIALIZADA 

Por funcionários 
contatados 

Serviços especializados como manutenção 

estrutural, contensão de encostas, 
correção de grandes fissuras e trincas. 

Quadro 21 - Caracterização das equipes de execução com relação ao vínculo institucional 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

Estas equipes podem ser divididas geograficamente de forma 

estratégica, de acordo com as necessidades, sempre visando à execução da 

manutenção.  
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A caracterização dos usuários das UAPS é necessária, pois a 

ocupação da edificação é heterogênea e todos os intervenientes afetam o 

ambiente construído. Os usuários das UAPS são todos aqueles que utilizam o 

espaço físico da unidade de saúde e podem ser divididos em usuários internos 

e funcionários. O Quadro 22 mostra as características dos usuários das UAPS. 

 

 

 USUÁRIO DAS UAPS 

 USUÁRIOS EXTERNOS  USUÁRIOS INTERNOS 

DESCRIÇÃO População que frequenta a 

edificação, pois necessita 
dos serviços de saúde da 
unidade de atendimento. 

Supervisor da Unidade. 

Profissional atuante na UAPS 
responsável pela 
administração, funcionário da 
prefeitura. 

NECESSIDADE 
DE 

INFORMAÇÃO 

Recomendações de uso na 

forma de informativos e 

orientações divulgadas aos 
usuários internos para que 
seja direcionado o correto 
uso do espaço. 

Informações simples, de fácil 

compreensão para os usuários 

de leigos, direcionado a 
aqueles sem o conhecimento 
técnico da área de AEC. 

Recomendações de uso e 

limpeza do espaço, dos 
revestimentos e utensílios da 
edificação. 

ATUARÁ EM Manutenção relativa à 
melhor utilização do espaço 

Manutenções rotineiras . 

EXEMPLO DE 
INFORMAÇÃO 

“Para não danificar a pintura, 

evite apoiar os pés na 
parede”. 

Para limpeza do piso da 

recepção, utilizar vassoura de 
cerdas macias ou pano 
umedecido em agua e 
detergente neutro. 

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS 

PARA SUA 
ATUAÇÃO 

Folhetos explicativos, 

informativos de fácil 
visualização. 

Manual do usuário. 

Quadro 22 - Caracterização dos usuários das UAPS 

Fonte: Organizado pelo autor. 

5.3. DOCUMENTAÇÃO 

O sistema de manutenção será eficiente se possuir a documentação 

necessária às atividades de manutenção conforme descrito ao longo deste 
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trabalho. Desta maneira o manual de uso e ocupação descrito se evidencia 

como o documento importante, capaz de gerar o programa de manutenção. 

Ambos os documentos são norteadores do sistema de gestão da manutenção 

pois são munidos de informações de todos os elementos do edifício. 

Com relação novamente a informação, a norma NBR 5674:2012 

determina que os registros da manutenção devem ser feitos e controlados, por 

exemplo, por meio de um livro de manutenção e por formulários. Os 

procedimentos e rotinas de inspeção são documentos importantes na gestão da 

manutenção, funcionam como fichas que orientam os serviços. Estes não foram 

encontrados dentro da manutenção das UAPS e também foi o resultado 

apontado por Pujadas (2011). 

O cadastro das edificações que a manutenção deve ser feita é 

essencial e fornece um panorama do volume de serviços a executar. Este 

cadastro inclui os projetos As-built. Este projeto é necessário para direcionar os 

trabalhos durante a inspeção, verificando possíveis alterações de layout e 

reformas, e para localizar as anomalias no ato de uma inspeção técnica. 

O cadastro de fornecedores é ferramenta capaz de auxiliar a gestão 

da manutenção já que é possível controlar os custos dos serviços através dos 

contratos firmados. Todos os serviços terceirizados e fornecedores de materiais 

podem ser registrados em um cadastro para o controle dos serviços e custos 

relacionados à manutenção. Os registros de contratação podem ser: propostas, 

contratos, e-mails e ordens de serviço. Já os laudos, ARTs, termos de garantia 

e instruções de manutenção são exemplos de registros de execução. 

O caderno de encargos tem como objetivo uniformizar os 

procedimentos para elaboração de projetos e execução de obras e serviços do 

setor de AEC. Tem como finalidade adotar um padrão de qualidade para os 

serviços. 
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5.4. SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

Os sistemas de informações são utilizados como ferramenta diante da 

necessidade de organização de dados. Na área de manutenção de edificações, 

a organização dos dados pode ser executada por meio de um sistema de 

informações com o apoio da tecnologia de informação.  

O estudo da manutenção de pisos nas UAPS permitiu constatar a 

importância de se discutir quais informações serão disponibilizadas para cada 

interveniente ao longo do clico de vida da edificação. Neste sentido, a 

tecnologia BIM pode ser a ferramenta capaz de ajudar este gerenciamento. 

A gestão do ambiente construído também é chamada de Gestão de 

Facilities e pode ser feito por meio de softwares específicos chamados de 

Computer-Aided Facility Management (CAFM). Os softwares CAFM atuam 

sozinhos, mas já estão integrados com o BIM fazendo com que seja formado um 

sistema de componentes da edificação voltado para a gestão do ambiente 

construído. Esta ferramenta atua no gerenciamento do espaço e da ocupação, 

pois armazena um inventário detalhado e preciso baseado no BIM, ajudando os 

gestores no acompanhamento de vários processos como a manutenção 

preventiva e o custo.  

5.4.1. BIM 

Inserindo as informações relativas à manutenção de cada elemento 

construtivo no modelo BIM, o protótipo virtual fica carregado de características 

referentes à manutenção da edificação. Assim como o modelo BIM gera uma 

planilha de quantitativos, os softwares poderão gerar uma planilha das 

características de manutenção dos elementos construtivos. Tem-se então uma 

relação das características de manutenção de cada elemento ao longo do 

tempo. Verifica-se com este relatório, quais elementos construtivos terão que 

ser reparados com o passar do tempo.  
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Os fabricantes dos materiais e componentes da edificação podem 

disponibilizar os elementos dentro da plataforma BIM com as características de 

manutenção. Isto facilitaria todos os trabalhos dos intervenientes ao longo do 

processo de projeto e acompanharia o modelo da edificação por todo seu ciclo 

de vida. A inserção das características de manutenção seria pelos campos de 

características dos elementos, que são disponibilizados pelos softwares BIM. A 

finalidade destes campos é justamente salvar características dos elementos. 

Nesta área do software, se insere o custo, fabricante, número de série e peso 

do elemento além de outras informações ou características. São necessários, 

portanto, parâmetros referentes à manutenção, capazes de armazenar os 

valores referentes às características de manutenção. Da mesma maneira que se 

insere o custo, pode-se informar a frequência de manutenção, a forma ou 

método de reparo, o contato da equipe de suporte, etc. 

O contato com as informações referentes à manutenção desde o inicio 

do projeto pode influenciar na escolha dos materiais e componentes, atuar na 

meta de cada profissional que procura a melhor forma de utilização de cada 

material (projeto para manutenção).  

Os modelos também poderão suportar o planejamento das atuações 

de manutenção do edifício pela geração de um plano de intervenções de reparo 

dos elementos constituintes. A proposta é gerar um plano de manutenção a 

partir do modelo BIM independente do nível de implantação já que um 

profissional que trabalhe com um software, pode alimentar o modelo e a partir 

dele gerar as planilhas de características de manutenção. 

Apesar de o BIM atuar mais efetivamente no projeto da manutenção, 

através da geração das planilhas relacionadas a cada elemento, o projeto para 

manutenção também será fomentado, já que o profissional de qualquer 

disciplina em qualquer etapa do ciclo de vida da edificação terá contato com as 

características de manutenção. 
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  6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A cidade de Juiz de Fora possui o atendimento de saúde baseado nas 

UAPS onde muitas estão instaladas em edificações adaptadas, muitas vezes 

antes utilizadas como residências.  

Os problemas relacionados à edificação são resolvidos mediante a 

solicitação feita à SS. A base da gestão é a manutenção corretiva sem a efetiva 

programação da manutenção preventiva que se mostra somente em pontos 

específicos. O estudo mostrou a necessidade da mudança na estratégia de 

gestão, partindo da manutenção corretiva para a manutenção preventiva. Para 

isso faz-se necessária uma mudança de pensamento, passando a atuar 

preventivamente com mão de obra adequada, recursos financeiros e apoio 

institucional. 

A gestão da manutenção nas UAPS se mostrou incipiente, sem o 

devido planejamento e ferramentas necessárias para sua qualidade, baseada na 

experiência dos profissionais envolvidos. Evidencia-se também a falta de 

estruturação do sistema de gestão. Há problemas relacionados à falta de mão 

de obra e organização do sistema, incluindo a questão de registros e controles. 

O controle de materiais e serviços deve ser eficiente e executado por 

meio de documentos dentro do sistema de gestão. Um exemplo desta 

importância se encontra no controle do recebimento de revestimentos de piso 

onde a especificação deve ser respeitada, pois envolve, por exemplo, a 

resistência à abrasão. 

Com relação à abrangência do sistema de gestão da manutenção, é 

necessário prover condições de atuar em cada uma das UAPS e no todo, uma 

vez que são muitas unidades espalhadas em toda cidade.  

A consideração dos recursos de TI pode ser um apoio importante no 

trabalho dos gestores de manutenção. Um exemplo disto são os softwares 

CAFM que trabalham especificadamente com a gestão da manutenção. Com 

relação ao BIM, este pode ajudar contendo as informações sobre os elementos 

presentes nas edificações. 

O trabalho mostrou que as informações relacionadas à manutenção 

precisam ser organizadas e trabalhadas. Por exemplo, nos casos dos pisos, se 
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as informações dos pisos estiverem corretas e consistentes, bem como 

informadas as anomalias que por ventura possam ocorrer, a escolha dos 

materiais de revestimento pode ser melhor e os serviços de manutenção 

executados da melhor forma com relação à programação e aplicação. 

Este trabalho buscou relacionar a tecnologia BIM com a manutenção 

de edifícios estabelecendo uma série de diretrizes a serem seguidas para a 

consecução deste objetivo. O BIM pode ser utilizado como ferramenta em novos 

projetos de UAPS, entretanto, é necessária ainda a realização de estudos 

relacionando o projeto de manutenção com a tecnologia utilizando os softwares 

que prometem armazenar dados de diferentes características. Posteriormente, é 

necessária a pesquisa de como o modelo BIM, embasado pelas características 

de manutenção, pode gerar o projeto de manutenção de uma forma automática 

semelhante à geração de quantitativos. 

Espera-se que este trabalho traga contribuições para a comunidade 

acadêmica assim como para os gestores públicos relacionados à manutenção 

através da sistematização da gestão da manutenção.  

6.1. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para a continuação dos trabalhos, sugere-se que os trabalhos futuros 

abordem a confecção do manual do usuário para as edificações relacionadas à 

saúde. É pertinente também a elaboração de um modelo de manual de usuário 

que pudesse ser exigido nas licitações 

Sugere-se também a elaboração de cadernos de encargos dos 

serviços de manutenção a serem realizados nas edificações públicas. Este 

documento deverá possuir especificações definidas e padronizadas, tanto para 

materiais quanto para serviços. Estudos relacionados ao recebimento de 

materiais especificados no caderno de encargos também são pertinentes.  

Na área de tecnologia da informação, são necessários trabalhos 

relacionados à maneira pela qual as informações possam ser efetivamente 

inseridas no BIM. 
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