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RESUMO 

A avaliação e gestão do ciclo de vida das construções é atualmente uma preocupação 
dos respetivos intervenientes, especialmente no que concerne às intervenções de 
reabilitação e de manutenção. Considera-se que a informação relativa à análise do 
tempo de vida útil é crucial para a tomada de decisões para intervir e para a prévia 

adequação dos planos de manutenção, determinados pelas condições locais de 
utilização e o custo do ciclo de vida. Assim, este trabalho, teve como principais objetivos 
calcular a vida útil dos materiais e elementos construtivos de um edifício objeto de 
reabilitação e, de modo a facilitar este cálculo, desenvolver uma plataforma web de 
cálculo automático da respetiva vida útil estimada, baseado no método fatorial, para a 

aplicação em planos de manutenção e avaliação do custo da manutenção ao longo 
do ciclo de vida das construções. Para o desenvolvimento desta plataforma, foi 
considerado um caso de estudo e cada elemento fonte de manutenção identificado, 
tendo por base os dados recolhidos sobre as ações de manutenção preventiva e reativa 
desenvolvidas ao longo do tempo, em edifícios da empresa a quem pertence o caso de 
estudo.  

Palavras-chave: Ciclo de vida / Custo do ciclo de vida / Manutenção / Gestão 
Sustentável / eCostly. 

ABSTRACT 

Building Life Cycle Management is a current concern of the stakeholders, especially in 

processes involving maintenance and rehabilitation actions. The information related to 

service life cycle is considered crucial in decision-making for proper interventions and for a 

prior adaption of maintenance plans, whose is influenced by in-use conditions and life 

cycle costs. Thus, the main purpose of the present work is to calculate the building 

components service life for a particular case study, and also, thru a  web-based platform 

specially developed for the evaluation of building service life, as well as, the building life 

cycle costs. The building service life calculation is based on factorial method and provide 

important information to include in maintenance plans. For the development of this tool, a 

case study was considered, and each material was identified based on information about 

preventive and reactive maintenance collected in the enterprise owner of the case study.  
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1 INTRODUÇÃO 

Após um período de significativa contração do mercado, o sector da 
Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) evidencia uma 
recuperação desde 2017. Ainda assim, de acordo com o Jornal da 
Construção, o crescimento no sector em 2018 em Portugal era de 3.5 %, 
enquanto que em Países da Europa de Leste verificava-se um crescimento 
mais acentuado, como é o caso da Hungria com um crescimento de 24,7 
% (EFCFA, 2018). Dado o estado de degradação de mais de um milhão de 
edifícios (INE, 2017), ainda que o processo de reabilitação urbana em 
Portugal esteja em evolução, existe urgência na requalificação dos 
centros urbanos com um compromisso entre a manutenção e a sua 
monitorização (INE, 2017). Ainda assim, existe uma grande preocupação 
na aplicação da reabilitação e manutenção pela falta de informação 
sobre o ciclo de vida dos materiais, o que leva a que estes processos 
sejam complexos e onerosos (Rodrigues et al., 2019). 

A manutenção dos edifícios durante décadas consistiu essencialmente em 
ações reativas, baseadas em critérios subjetivos, que comprometiam, em 
determinadas situações, a segurança dos utilizadores. O planeamento de 
estratégias de manutenção requer o desenvolvimento de uma ferramenta 
rigorosa que ajude os técnicos nas tomadas de decisão sobre como e 
quando intervir (Silva et al., 2019). Portanto, o principal objetivo deste 
trabalho é propor uma ferramenta web-based de cálculo automático da 
vida útil estimada de elementos construtivos fonte de manutenção e, 
ainda, validar esta ferramenta para a obtenção de planos de 
manutenção e na avaliação dos respetivos custos de ciclo de vida (CCV).  
Assim, neste trabalho foi desenvolvida a seguinte metodologia de 
trabalho: 1. Estudo comparativo entre os custos reais recolhidos de ações 
de manutenção preventiva e reativa. 2. Validação do pressuposto de que 
a manutenção preventiva prolonga a vida útil dos edifícios e diminui o seu 
custo do ciclo de vida. 3. Desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à 
estimativa da vida útil – eCOStly. 

Na próxima secção, são abordados alguns conceitos fundamentais para 
se perceber a metodologia aplicada, tais como o Building Life Cycle 
Management, reabilitação, renovação, manutenção e gestão da 
manutenção. 

2 REVISÃO 

Manutenção, Reabilitação, Renovação e Reconstrução - Primeiramente é 
importante distinguir conceitos como a reabilitação, renovação e 
reconstrução de edifícios e, tendo em conta a inexistência de ações de 
manutenção ao longo dos anos que levaram a um estado de 
degradação generalizado (Teixeira, 2011) é também essencial abordar o 
conceito de manutenção. A manutenção é a ação de intervir 
regularmente no edifício com tarefas de reparação e de manutenção, 



 

 
 

com a intenção de manter o desempenho do edifício ao longo do seu 
ciclo de vida (Cho et al., 2016). A reabilitação tem como objetivo estender 
a vida útil do edifício e dos seus componentes sem que este seja sujeito a 
alterações relativamente às suas características originais. A renovação é 
muito similar à reabilitação, no entanto, envolve mudanças nas 
características originais do edifício, e a substituição de partes ou sistemas 
inteiros para otimizar o desempenho do edifício. Por sua vez, reconstrução 
consiste na construção de um novo edifício após o original ter sido 
completa ou parcialmente demolido (Cho, 2016).  

Nas últimas décadas, a manutenção dos edifícios tem sido globalmente 
reconhecida como um assunto de larga importância devido ao crescente 
número de edifícios degradados (Rodrigues-b et al., 2018). A diminuição 
do nível de desempenho dos edifícios devido à sua degradação 
generalizada afeta a qualidade de vida dos habitantes, o que resulta num 
gasto excessivo quer em termos de custos quer em termos de esforço para 
os reabilitar (Kwon et al., 2020). 

Gestão do Ciclo de Vida do Edifício/Building Life Cycle Management 
(BLCM) – A gestão de um projeto de construção/reabilitação consiste no 
planeamento de todas as suas fases e avaliar os impactes e custos a curto 
e a longo prazo, possibilitando antecipar decisões que garantam a sua 
execução (Marteinsson, 2005). Surge assim, o conceito do BLCM, como 
sendo uma metodologia constituída pelo planeamento, construção, 
operação e manutenção do edifício durante o seu ciclo de vida  e que 
usa as novas tecnologias e meios de digitalização para criar, gerir e 
partilhar informação sobre o edifício (Rodrigues-a et al., 2018). Consiste 
também, em relacionar a avaliação do ciclo de vida e do custo do ciclo 
de vida, de forma a que os técnicos comparem soluções e adotem uma 
solução ótima, isto é, mais sustentável e menos gravosa economicamente 
(Saaksvuori, 2008) (Dixon, 2012).. 

Avaliação do ciclo de vida do edifício (ACV) e Avaliação do Custo do 
Ciclo de Vida (CCV) - Enquanto que o sector da construção tradicional 
era guiado fundamentalmente pelos custos das intervenções, hoje em dia, 
devido aos efeitos das alterações climáticas, é importante incluir também 
a avaliação seu impacte no meio ambiente (Yu et al., 2020). Globalmente, 
a construção é responsável por cerca de 30-40% da emissão dos gases de 
efeito de estufa, sendo que, aproximadamente 70-80% são produzidos 
essencialmente na fase de construção e de manutenção dos edifícios. 
(Cho et al., 2016). A ACV é uma metodologia que permite investigar e 
avaliar os impactes de um material, produto, processo ou serviço ao longo 
da sua vida útil (Salgado, et al., 2020; Cosola et al., 2020) e pode ser 
aplicada para melhorar o respetivo desempenho ambiental (Cabeza et 
al., 2014). Embora se enalteça a importância da ACV e esta seja um 
constituinte crucial do conceito BLCM, o grande foco deste trabalho recai 
sobre o CCV, como se descreve nas próximas secções. O CCV é o custo 
de um ativo, ou de uma parte deste, durante a sua vida útil, enquanto 



 

 
 

este cumprir os requisitos de desempenho, e calcula-se através da 
equação (1) (SULB, 2005; ISO15686-1, 2000; Rodrigues-a et al., 2018).  𝑪𝑪𝑽 = 𝑪 + 𝑽𝑨𝑳𝒓𝒆𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 − 𝑽𝑨𝑳𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒂𝒍 (1) 

Onde: - CCV é o custo do ciclo de vida;  

- C é o custo de construção no ano 0 (custos indiretos e diretos) 

-  𝑉𝐴𝐿𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒é o valor atual líquido de todos os custos recorrentes 

(de utilização, manutenção, substituição, serviços, etc.). 

- 𝑉𝐴𝐿𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙é o valor atual líquido do valor residual do edifício 

em estudo (é recomendado ser 0). 

Estas ferramentas auxiliam na tomada de decisão, no entanto é de 
salientar, que os edifícios necessitam de ações de inspeção e 
manutenção ao longo da sua vida útil que proporcionem o seu 
adequado desempenho (Teixeira, 2011; Rodrigues-b et al., 2018) e, tendo 
em conta o vasto leque de materiais e ações de manutenção surge a 
necessidade de elaboração de planos de manutenção. 

Método fatorial – Trata-se de uma abordagem determinística apresentada 
pela (ISO15686-1, 2000) para a determinação da vida útil estimada (VUE) 
dos elementos fontes de manutenção. Consiste na multiplicação da vida 
útil de referência (VUR) do componente pelos vários fatores que refletem 
as condições a que os materiais estão expostos após a sua aplicação. A 
vida útil estimada pode ser calculada pela expressão (2) e o significado 
dos respetivos fatores são apresentados na Quadro 1: 𝐕𝐔𝐄 =   𝐕𝐔𝐑 ×  𝐀 ×  𝐁 × 𝐂 × 𝐃 × 𝐄 ×  𝐅 (2) 

Quadro 1 – Fatores modificadores dos materiais e componentes 

Fatores modificadores Referências 

Fator A  Qualidade do produto de Construção (Jernberg, et al., 2004)  

Fator B Nível de qualidade do projeto (Lopes, 2010) 

Fator C Nível de qualidade de execução (Souza, 2014; Lopes, 2010) 

Fator D Características do ambiente interior (Jernberg, et al., 2004) 

Fator E Características do ambiente exterior (Souza, 2014; Lopes, 2010) 

Fator F Características do uso (Souza, 2014; Lopes, 2010) 

Fator G Nível da manutenção (Souza, 2014; Lopes, 2010) 

Fonte: (Riberinho, 2019) 

 
Durante a aplicação deste método encontraram-se dificuldades devido à 
falta de bases de dados para a atribuição de valores aos fatores 
modificadores dos diversos elementos fonte de manutenção em estudo, 
na qual, a maior dificuldade sentida foi a definição e a representação do 



 

 
 

comportamento dos níveis de desempenho ao longo da vida útil do 
edifício.  

Plataforma de Gestão do Ciclo de Vida do Edifício - Devido à grande 
quantidade de informação gerada durante o ciclo de vida de um edifício 
e devido à desorganização existente, urge encontrar uma forma de 
armazenar, catalogar, analisar e se possível, melhorar o desempenho do 
edifício, com o objetivo de alcançar um edifício sustentável. Esta gestão 
passa pelo uso de ferramentas apropriadas, através de uma plataforma 
de comunicação que facilite o tratamento e a partilha desta mesma 
informação, uma plataforma da gestão do ciclo de vida do edifício 
(BLCMP), baseada na metodologia Building Information Modelling (BIM). 
Trata-se da criação de uma base de dados do BIM (BIM database), que 
providencia o acesso a todos os participantes no projeto e na gestão do 
edifício, de forma a integrarem a informação produzida no decorrer das 
várias fases do ciclo de vida do edifício, podendo ajudar os vários 
intervenientes nas tomadas de decisão, na implementação do projeto de 
construção e na gestão da respetiva manutenção, como representado 
na Figura 1. 

Figura 1 – Diagrama de funcionamento de uma plataforma BLCM  

 

Fonte: (Adaptado de Marty, 2014) 

A aplicação desta plataforma, prevê e elimina potenciais pontos de 
conflito e agiliza o projeto, permitindo uma maior previsibilidade, 
produtividade, sustentabilidade, qualidade e compreensão do mesmo, 
bem como uma diminuição do desperdício, risco, custo, problemas 
durante o ciclo de vida e erros humanos (Marty, 2014). 

3 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso desenvolvido refere-se aos edifícios utilizados para as 
caves de armazenamento de vinho do Porto, localizados no casco 



 

 
 

histórico da cidade de Vila Nova de Gaia, Portugal. Além da função de 
armazenamento de vinho do Porto, estas caves funcionam como centro 
de visitas associadas ao turismo vinícola em Gaia. As naves alvo de estudo 
são compostas por 3 coberturas de madeira de 2 águas cada, paredes 
resistentes exteriores e interiores em alvenaria de pedra, com alguns 
reforços em betão, constituídos por contrafortes a apoiar  paredes 
interiores. As paredes apresentam a um nível superior cachorros de pedra 
e em betão com o objetivo de receberem as asnas de madeira de 
castanho, que constituem a estrutura da cobertura. O pavimento térreo 
das naves é constituído por gravilha superficial, lajeta de betão e 
revestimento em cubo de granito. As imagens da Figura 2 mostram o 
alçado e a estrutura interior do edifício e a Figura 3 a asna de madeira. 

Figura 2 – Alçado e interior dos armazéns  

Figura 3 – Asna de madeira 

 

Fonte: (Taylor’s, 2018) 

 
Para os armazéns objeto de estudo, existe um histórico das intervenções 
de manutenção preventiva e corretiva registadas ao longo dos últimos 12 
anos através do sistema de manutenção SAP-ERP (SAP – Enterprise 
Resource Planning), permitindo proceder à criação de uma base de 
dados e à análise comparativa entre os dois tipos de intervenções no 
estudo do ciclo de vida dos materiais utilizados. 

 

Fonte: (Taylor’s, 2018) 
 

Fonte: (Taylor’s, 2018) 
 

Fonte: (Taylor’s, 2018) 



 

 
 

3.1 Metodologia  

3.1.1 Estudo comparativo entre os custos reais recolhidos para as 
manutenções preventivas e corretivas 

Para o desenvolvimento deste estudo comparativo, foi necessária a 
recolha de dados de custos de manutenção preventiva e corretiva, 
periodicidade, custo e descrição das intervenções realizadas registadas 
nos anos 2005 a 2016 no património imóvel da empresa Taylor’s – The 
Fladgate Partnership. De referir que os anos de 2005, 2006 e 2016 não 
constam nas ações de manutenção preventiva por não ser possível 
diferenciar os valores referentes à mão de obra e materiais. Na Quadro 2 
são apresentados os tipos de ações de manutenção realizadas nesse 
património.  

Quadro 2 – Principais ações de manutenção preventiva e corretiva realizadas 

Fatores modificadores Referências 

Ao nível exterior: 

1. Verificação e reabilitação de 
muros e paredes exteriores 

2. Verificação e reabilitação de 
elementos enterrados 

3. Impermeabilização e 
reabilitação de redes enterradas. 

Ao nível dos armazéns: 

1. Verificação e limpeza de 
estruturas das coberturas 

2. Verificação limpeza e 
reabilitação de caleiras e rufos de 

cobertura 

3. Verificação limpeza e 
substituição/tratamento de telhas 

da cobertura 

1. Retificações elétricas 

2. Mudança de lâmpadas 

3. Substituição de forro e barrote na 
cobertura 

4. Retificação de pavimento 

5. Reparação de maciços 

6. Reparação de rede de 
abastecimento de água 

7. Substituição de grades de proteção 

8. Reparação de portão e muros 

9. Reparação de pavimento e 
lavagem de paredes 

10. Colocação de kits de emergência 
nas lâmpadas 

11. Reparação de detetores de 
incêndio; 

12. Reparações na claraboia 

Entre outras reparações e substituições 

Fonte: (Riberinho, 2019) 

 
Verificou-se que com o decorrer do tempo as intervenções preventivas 
previstas são mais intrusivas, pois, para além da simples verificação e 
limpeza, obrigaram à substituição parcial de elementos e proteções dos 
mesmos, implicando, um acréscimo de custos. Ao nível das ações 
corretivas, no período de 2005 a 2016, verifica-se que este tipo de ações 
de manutenção diminui em termos de frequência e custo ao longo do 
tempo, evidenciando que as intervenções iniciais, são as mais intrusivas e 
onerosas, decrescendo ao longo do tempo, limitando-se a intervenções 



 

 
 

pontuais, resolução de “avarias”, fortemente suplantadas pelas ações 
preventivas (Figura 4). 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Custos das Manutenções corretivas/preventivas 

 

Fonte: (Riberinho, 2019) 

 
Através da análise do gráfico apresentado na Figura 4, verifica-se que os 
valores das intervenções corretivas excedem em muito o das intervenções 
com carácter preventivo, sendo mais onerosas no início do período 
considerado e diminuindo com o decorrer do tempo, enquanto que os 
valores das intervenções preventivas, mostram menor variação ao longo 
do período em análise. Estas assentam sobretudo em ações de inspeção e 
limpeza, dando origem a ações de correção, justificando assim, as 
diferenças de valores entre ambas. 

3.1.2 Validação do pressuposto de que a manutenção preventiva 
prolonga a vida útil dos edifícios e diminui o seu custo do ciclo de 
vida. 

Flores-Colen e Brito, (2001) reconhecem que a manutenção é a única 
maneira de aumentar o tempo de vida útil dos materiais, impedindo o seu 
envelhecimento precoce, sendo considerada um elemento chave na 
gestão dos edifícios e um fator importante no cálculo do CCV. Estas ações 
necessitam de ser planeadas na fase de projeto, através dos planos de 
manutenção, permitindo o controle do tempo e a minimização dos custos 
ao longo do ciclo de vida do edifício (adaptado de Flores-Colen e Brito, 
2010). 



 

 
 

Para o cálculo da VUE e do CCV foi necessário identificar os elementos 
fonte de manutenção (EFM) e as suas vidas úteis de referência. Em 
seguida, foi determinada a VUE dos materiais através do método fatorial. 
Para aplicar este método, foi necessário definir e caracterizar um conjunto 
de condições e fatores modificadores que têm implicações no 
desempenho ao longo do ciclo de vida do elemento. Foi ainda efetuado 
o planeamento das ações de manutenção, a determinação dos seus 
custos e a sua programação, que permitem o cálculo do CCV atualizado. 
Neste caso de estudo, tomando como exemplo o EFM do material 
Flintkote (adotou-se o nome comercial para a designação da camada de 
impermeabilização cuja VUR é de 26 anos), calculou-se a VUE 
apresentada na Quadro 3. O fator relacionado com a presença ou 
ausência de manutenção preventiva foi avaliado com o coef. 1.2 e 0.8 
respetivamente. No cálculo do custo do ciclo de vida apresentado na 
Quadro 3, foi escolhido o indicador económico Valor Atual Líquido (VAL), 
uma vez que tem em conta a taxa de atualização que permite que o 
dinheiro gasto em momentos diferentes seja calculado para o seu valor 
atual. No cálculo para a determinação do CCV, considerou-se uma taxa 
de inflação constante de 0.2% (Rodrigues-a et al., 2018), uma taxa de 
desmonte após o fim de vida útil de 5% e uma taxa de 63% para os custos 
totais de manutenção relativamente aos custos iniciais de acordo com a 
taxa refletida no estudo de (Wu and Clements-Croome, 2007). 

Quadro 3 – Cálculo do custo do ciclo de vida do EFM Flintkote 

Designação un Quant. 
Preço 

Unitário 
(€) 

Preço 
Total (€) VUE Ação 

Periodicidade 
(Anos) 

Pintura em 
elementos 
enterrados 

c/manutenção 

m2 210.40 5.75€ 1209.80€ 31 
Limpeza 

e 
Pintura 

31 

Pintura em 
elementos 
enterrados 

s/manutenção 

m2 210.40 5.75€ 1209.80€ 16 
Limpeza 

e 
Pintura 

16 

 

Designa-
ção 

% 
Manuten

ção 

Custos 
unitários 

de 
substituiç

ão 

Custos 
unitários 

de 
manuten

ção 

Custos 
totais de 
manuten

ção 

Custos 
totais de 
substituiç

ão 

VAL 
50 

anos 
CCV 

Pintura em 
elementos 
enterrados 

0.63 6.04€ 3.62€ 761.72€ 1269.53€ 
2171.1

8€ 
3440.7

1€ 



 

 
 

c/manuten
ção 

Pintura em 
elementos 
enterrados 
s/manuten

ção 

0.05 6.04€ 0.28€ 60.45€ 1269.53€ 
2477.1

2€ 
3746.6

5€ 

Fonte: (Riberinho, 2019) 

 
Ao analisar-se os resultados do cálculo do CCV, comparando a alternativa 
do ciclo de vida com manutenção preventiva e sem manutenção, o valor 
da VUE obtido para o EFM Flintkote foi de 31 e 16 anos respetivamente, 
tendo em conta uma vida útil de referência, indicada pelo fabricante de 
26 anos. Assim, de acordo com a Figura 5, para o EFM Flintkote, no cenário 
sem manutenção preventiva a vida útil decresce 93.75% e os custos 
aumentam 8.89%, relativamente ao cenário com manutenção preventiva, 
justificando-se, plenamente as tarefas de manutenção preventiva, 
previstas para o cenário 1 (Ribeirinho, 2019). 

Figura 5 – Estudo comparativo entre CCV1 E CCV2 do Flintkote 

 

Fonte: (Riberinho, 2019) 

3.1.3 ECOSTLY - Desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à 
estimativa da vida útil 

Durante o desenvolvimento de uma ferramenta de suporte à inspeção dos 
elementos do edificado, Silva e Brito (2019), elaboraram um inquérito e 
segundo este, justifica-se a criação de uma ferramenta online, que 
permita a determinação do tempo de vida útil dos vários elementos 
constituintes dum edifício e o cálculo do CCV, permitindo a integração da 
informação obtida. Assim, neste trabalho apresenta-se o resultado do 
desenvolvimento da página web-based eCOSTLY – evaluate 
COnstructions Service Life for You (Figura 6), para o cálculo automático da 



 

 
 

vida útil estimada de materiais e de elementos construtivos, bem como da 
estimativa dos seus custos de manutenção ao longo de um tempo pré-
determinado pelo utilizador, auxiliando assim na obtenção de planos de 
manutenção e na avaliação dos custos da vida útil do edifício. A 
plataforma dispõe das funcionalidades de cálculo para utilizadores 
registados, permitindo que os mesmos acedam a uma zona pessoal e que 
os seus dados possam ser guardados, editados ou eliminados pelo 
utilizador. O eCOStly apresenta uma vasta seleção de componentes que 
se subdividem em diferentes tipos e consequentemente em diferentes 
subtipos (Figura 6), desenvolvidos com base no trabalho desenvolvido no 
método fatorial, anteriormente mencionado. A plataforma permite a 
criação de novos subtipos e subfactores que, após classidicados como 
relevantes para a comunidade em geral, passam a estar disponíveis para 
todos os utilizadores.  

Figura 6 – Homepage e tipos e subtipos da plataforma eCOStly 

 
 

Fonte: (eCOStly.pt, 2019) 

 
 Para cada subtipo de elemento construtivo selecionado, o utilizador 
poderá estimar a vida útil do elemento, tendo por base uma VUR 
ajustada, com base nos fatores modificadores considerados, de acordo 
com o método fatorial. O utilizador seleciona o tipo de situação a aplicar 
a cada um dos subfactores entre “má qualidade”, “situação corrente” e 
“boa qualidade”. A alteração destes subfatores irá atualizar 
automaticamente a VUE para o subtipo, permitindo avaliar o impacto de 
algumas escolhas na vida útil final. O utilizador tem ainda a possibilidade 
de personalizar valores como o preço unitário (em €/unid), o preço unitário 
de manutenção (em €/unid), a quantidade (em unid), a VUR e a 
periodicidade de manutenção (em anos). Estes dados são processados 
pelo sistema e posteriormente apresentados no formato de uma tabela 



 

 
 

que resume toda a informação selecionada pelo utilizador, conforme se 
exemplifica na Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Custos de manutenção do  Flintkote para 50 anos  

 

Fonte: (eCOStly.pt, 2019) 

 
A ferramenta sintetiza os custos associados para cada um dos subtipos de 
elementos e apresenta também custos totais, permitindo que o utilizador 
tenha uma perceção global da sua solução construtiva, para um período 
de tempo por si definido. De seguida, o sistema analisa automaticamente 
os dados da tabela apresentada na Figura 7, para apresentar uma nova 
tabela onde constam os custos associados, anualmente, para o período a 
estimar, incluindo não apenas a manutenção mas também a substituição 
do produto, de acordo com a sua VUE. Efetuou-se, através do eCOStly, o 
cálculo da VUE do elemento Flintkote, bem como o cálculo do seu CCV, 
cujos resultados se aproximam dos resultados obtidos pelo cálculo manual 
(Quadro 3) que se obteviram através da aplicação do método fatorial e 
do VAL. Esta ferramenta permite assim, de forma rápida, efetuar o cálculo 
do VUE e do CCV por EFM e obter os custos da referida manutenção ao 
longo da VUE.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A base de dados desenvolvida, possibilita através do software eCOStly, 
estimar de forma rápida e automática a vida útil de soluções construtivas. 
Sendo a vida útil e a sua caracterização um elemento cada vez mais 



 

 
 

importante na análise económica dos investimentos e nos estudos de 
durabilidade das construções, foi necessário efetuar toda a recolha de 
dados e estimativas apresentadas, com o objetivo de sustentarem a 
conceção e desenvolvimento do eCOStly. A falta de bases de dados de 
suporte a estes estudos foi uma dificuldade, o que levou a que se 
procedesse à análise de dados de manutenção corretiva e preventiva na 
empresa proprietária dos edifícios analisados. Através da análise efetuada 
é possível concluir que a ausência de longos períodos de manutenção dos 
edifícios levou à necessidade de intervenções profundas de reabilitação 
no período considerado, entre 2005-2016, representando as ações 
corretivas 2/3 do total do investimento efetuado nesse período. 

Este trabalho versa sobre um assunto de grande atualidade que além de 
aplicar o método fatorial para o cálculo do VUE e o método de cálculo 
do CCV a vários materiais e elementos construtivos de um edifício, 
desenvolveu uma ferramenta informática. Considera-se no entanto, 
importante validar os valores obtidos, através de um maior número de 
casos estudo, com dados mais rigorosos e detalhados, aproveitando a 
introdução de ferramentas como o BIM. Além disso, pretende-se o 
desenvolvimento e a otimização do eCOStly, proporcionando aos 
técnicos do setor da construção, uma ferramenta mais completa, de fácil 
e rápida utilização para o calculo da VUE, para o planeamento e 
determinação dos custos de manutenção dos edifícios existentes de 
qualquer tipologia e qualquer idade. 
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