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RESUMO 
 

O presente artigo evidencia os factores que influenciam a escolha das técnicas de 
reparação aplicáveis a revestimentos interiores estucados correntes (RIEC), propostas na 
dissertação de mestrado do primeiro autor (Palha, 2008). No âmbito deste trabalho, o conjunto 
de inspecções efectuadas, cujo objectivo principal foi a validação dos conhecimentos teóricos 
propostos, permitiu aferir sobre a aplicabilidade de cada um dos métodos de reparação, os 
quais foram classificados segundo o nível de profundidade a que actuam no revestimento. 
Assim, é descrita a forma como os principais factores produziram os resultados obtidos, 
nomeadamente a natureza das anomalias, o seu estado evolutivo, a associação inter - 
anomalias, a profundidade e área afectada no revestimento, o tipo e zona do paramento 
afectada, a idade dos edifícios, o tipo de acabamento superficial e os condicionalismos in situ. 
Apresenta-se também uma breve descrição do processo de validação da matriz de correlação 
anomalias - técnicas de reparação, bem como as conclusões resultantes dessa operação com 
relevância no âmbito deste artigo. 

1. INTRODUÇÃO 

A salubridade do ambiente interno de um edifício está directamente relacionada com a 
qualidade e estado de conservação dos revestimentos interiores. Os revestimentos interiores 
estucados correntes (RIEC), vulgarmente designados simplesmente por “estuques”, 
constituem o revestimento interior com maior expressão em Portugal, com um peso de cerca 
de 75%. A classificação e descrição das anomalias e respectivas causas em RIEC são feitas 
em Pereira (2008) e as técnicas de reparação daquele revestimento são propostas em Palha 
(2008), tendo sido também apresentada a matriz de correlação anomalias - técnicas de 
reparação. Neste artigo, pretende-se relacionar de uma forma mais precisa esses dois 
conceitos, apresentando não só os fundamentos utilizados na construção da referida matriz, 
como também os critérios utilizados na escolha das técnicas de reparação durante a campanha 
de campo efectuada. 
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2. PLANO DE INSPECÇÕES 

Com o objectivo principal de validar o sistema classificativo proposto e a matriz de 
correlação anomalias - técnicas de reparação, foi preparado um plano de inspecções a 
edifícios que possuíssem anomalias em RIEC, do qual resultou a inspecção de 23 edifícios em 
Portugal Continental, nos quais foram vistoriados 87 compartimentos estucados, tendo sido 
diagnosticadas 331 anomalias e preconizadas 437 técnicas de reparação. As inspecções 
incluíram apenas a análise visual dos RIEC, não tendo sido realizado qualquer tipo de ensaio 
in situ ou em laboratório. Só foram inspeccionados edifícios considerados “recentes”, isto é, 
com data de construção posterior a 1945 (Silva, 2004), dando maior relevância aos edifícios 
posteriores à década de 90, os quais representam 65% da amostra (Figura 1). A idade média 
dos edifícios inspeccionados foi de 18 anos. Durante a campanha de campo, tentou-se 
percorrer todo o tipo de compartimentos interiores, obtendo-se a distribuição que se apresenta 
na Figura 2. 
 

 
Figura 1 – Data de construção de cada um dos 

edifícios inspeccionados 

Figura 2 – Tipos de compartimentos 
inspeccionados e respectivas frequências 

relativas 
 

A informação foi documentada em fichas de inspecção e validação. As fichas de 
inspecção descrevem as características dos edifícios (ex.: localização, ano de conclusão, 
caracterização construtiva) e dos compartimentos inspeccionados (ex.: tipo de utilização do 
compartimento, área e zonas do compartimento afectadas, condições de exposição). As fichas 
de validação assinalam e caracterizam as anomalias em cada RIEC inspeccionado e os 
parâmetros relacionados (ex.: nível de gravidade e estabilização das anomalias), permitindo 
aferir e calibrar os conhecimentos teóricos propostos. 

3. PRINCIPAIS FACTORES DETERMINANTES NA ESCOLHA DAS TÉCNICAS DE 
REPARAÇÃO EM RIEC 

De forma a mostrar, numa primeira abordagem, a adequabilidade de cada técnica de 
reparação proposta a cada anomalia, são apresentadas, no Quadro 1, as técnicas de reparação 
mais frequentes para cada tipo de anomalia, de acordo com os resultados obtidos nas 
inspecções realizadas. 

Além da natureza da anomalia (física, química ou mecânica), que constitui o principal 
factor de escolha da técnica de reparação, a reparação depende fundamentalmente da 
profundidade e área afectada no revestimento, do estado evolutivo da anomalia (estabilizada 
ou não estabilizada), da associação com outras anomalias e dos condicionalismos locais. A 
caracterização precisa das anomalias não dispensa o auxílio de adequados métodos de 
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diagnóstico. As técnicas de reparação escolhidas devem ser as mais favoráveis do ponto de 
vista técnico - económico, isto é, a solução ideal é a que possibilita a correcção da anomalia 
do ponto de vista técnico, pelo menor custo possível. 

Por exemplo, em presença de Fissuração (A-M1), a sua reparação pode ser efectuada 
através do Preenchimento de fissuras (R-B1) se a sua estabilização estiver garantida, as 
fissuras não excederem a camada de acabamento e a densidade de fissuras por metro 
quadrado for pequena. Caso esta última situação não se verifique, então deve recorrer-se à 
Aplicação de fina camada de acabamento sobre o RIEC existente (R-B2). Se as fissuras 
atravessarem as duas camadas do revestimento (camada de acabamento e camada de 
regularização), mas se encontrarem estabilizadas, então a reparação deve ser efectuada 
mediante a Substituição integral / parcial do RIEC (R-C1). Se as fissuras não estiverem 
estabilizadas, a correcção deve ser feita através da Incorporação de rede na camada de 
regularização do RIEC (R-C2), do Reforço localizado com agrafos (R-C6) ou através da 
Dessolidarização local do revestimento (R-D1), medidas que aumentam a resistência do 
revestimento à tracção. 
 

Quadro 1 – Técnicas de reparação mais frequentes para cada tipo de anomalia 
Anomalia A-F1 A-F2 A-Q1 A-Q2 A-Q3.1 A-Q3.2 A-Q3.3 A-M1.1 A-M1.2 A-M1.3 A-M2 A-M3 
Técnica de 
reparação 

mais frequente 
R-A1 R-A1 R-A2 R-C1 R-C1 R-C1 R-C1 R-B2 R-D1 R-B1 R-B2 R-C1 

Legenda  
  
Anomalias Técnicas de reparação 

A-F1 Humidade R-A1 Limpeza do RIEC 
A-F2 Sujidade R-A2 Aplicação de fungicida na superfície do RIEC 
A-Q1 Biodeterioração R-B1 Preenchimento de fissuras 
A-Q2 Eflorescências e criptoflorescências R-B2 Aplicação de fina camada de acabamento sobre o RIEC existente 

A-Q3.1 Descolamento R-C1 Substituição integral / parcial do RIEC 
A-Q3.2 Abaulamento R-C2 Incorporação de rede na camada de regularização 
A-Q3.3 Destacamento R-C3 Protecção de arestas salientes 
A-M1.1 Fissuração superficial / mapeada R-C4 Incorporação de fungicida no RIEC 

A-M1.2 Fissuração de linearidade muito marcada ou 
profunda R-C5 Remoção / substituição de elementos metálicos corroídos e 

reparação do estuque 
A-M1.3 Fissuração média  R-C6 Reforço localizado do RIEC com agrafos 
A-M2 Golpes e impactos R-D1 Dessolidarização local do revestimento 
A-M3 Perda de coesão / desagregação   

 
É conhecida a forte possibilidade de as Eflorescências / criptoflorescências (A-Q2) 

surgirem associadas a fenómenos de Biodeterioração (A-Q1), o que faz antever a existência 
de uma pequena correlação entre a Aplicação de fungicida na superfície do RIEC (R-A2) e as 
Eflorescências / criptoflorescências (A-Q2). De facto, durante a campanha de campo, este 
cenário verificou-se inúmeras vezes. Contudo, constatou-se igualmente que, nesta situação, a 
sua profundidade não era apenas superficial. Esta situação impossibilitava a respectiva 
reparação recorrendo à Aplicação de fungicida na superfície do RIEC, a qual incide somente 
na superfície do revestimento. Como consequência, a Aplicação de fungicida na superfície do 
RIEC não foi prevista em nenhum caso de manifestação de Eflorescências, facto que resultou 
numa associação frequente desta anomalia com a Incorporação de fungicida na superfície do 
RIEC (R-C4), a qual permite eliminar ambas as anomalias. 

O nível de gravidade de uma anomalia relaciona-se com a urgência de reparação, 
sendo elevado para uma necessidade de intervenção imediata (até 6 meses), e, nos casos 
menos graves, apenas há a necessidade de monitorizar a evolução da anomalia. A definição 
do nível de gravidade é distinta consoante a anomalia em causa, mas, de um modo geral, pode 
afirmar-se que depende da área afectada, da progressividade do fenómeno e, por se tratar de 
um revestimento directamente em contacto com os utentes do edifício, do valor estético das 
zonas afectadas. Refira-se que a profundidade das anomalias não foi avaliada directamente à 
ausência de meios para tal, embora os métodos de diagnóstico, (Pereira, 2008), sejam um 
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factor muito importante numa operação de inspecção. Na Figura 3, é apresentado, para cada 
técnica de reparação, o nível de gravidade associado às anomalias em que foram 
preconizadas. 

No sentido lato, pode-se afirmar que as técnicas de reparação incidentes sobre a 
superfície do RIEC (R-A) e a camada de acabamento (R-B) estão associadas a menores níveis 
de gravidade (1 e 2) das anomalias correspondentes, verificando-se a situação oposta nas 
técnicas de reparação mais intrusivas (R-C, que incidem sobre a totalidade do RIEC, e R-D, 
que actuam na interface suporte - revestimento). Com efeito, da Figura 3 pode notar-se que 
mais de 50% das escolhas dos métodos de reparação R-C2 (incorporação de rede na camada 
de regularização do RIEC), R-C6 (reforço localizado com agrafos) e R-D1 (dessolidarização 
local do revestimento), os quais são adequados a fissuras, incidiram sobre anomalias com 
nível de gravidade mais acentuado, isto é, 0. Como excepção do referido, indicam-se os 
métodos R-A2 (aplicação de fungicida na superfície do RIEC) e R-C5 (remoção / substituição 
de elementos metálicos). No primeiro caso, o facto de a técnica de reparação estar associada a 
60% de anomalias com nível de gravidade 0 pode ser justificado pelo facto de esta 
intervenção só se justificar quando a sua anomalia - alvo (A-Q1 biodeterioração) não se 
encontre estabilizada, factor que não é tido em conta no nível de gravidade (este é 
principalmente determinado pela percentagem da área de paramento afectada). Quanto à 
Remoção / substituição de elementos metálicos, a sua variabilidade de aplicação torna-a quase 
independente do nível de gravidade, estando directamente relacionada com o estado de 
conservação dos elementos metálicos e não propriamente com o estado do revestimento 
estucado. Como resultado, esta técnica obteve uma das distribuições mais homogéneas 
segundo o nível de gravidade das anomalias em que foi preconizada. 

 

 
Figura 3 – Níveis de gravidade associados às anomalias corrigidas pelas técnicas de reparação 

propostas 
 

As anomalias são consideradas estabilizadas quando as suas causas associadas já 
foram resolvidas, sendo classificadas como progressivas em caso contrário. Nesta última 
situação, as técnicas de reparação a aplicar não deverão simplesmente repor o aspecto inicial 
do RIEC, mas introduzir-lhe uma melhoria, de forma a evitar o fenómeno de repatologia. 
Com excepção das anomalias A-F2 (sujidade) e A-M2 (golpes e impactos), a maior ou menor 
progressividade das anomalias é um factor que influencia o respectivo nível de gravidade 
associado. Na Figura 4, são ilustradas as frequências relativas de cada técnica de reparação de 
acordo com o processo evolutivo das anomalias correspondentes. 
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Figura 4 – Frequências relativas de cada técnica de reparação de acordo com o processo 

evolutivo das anomalias correspondentes 
 

A técnica R-A1 (limpeza do RIEC) parece revogar o referido no parágrafo anterior, por 
se tratar de um método que não introduz melhoramento no revestimento face à sua situação 
inicial e, no entanto, ter sido aconselhada maioritariamente em anomalias não estabilizadas. 
Como justificação para este resultado, menciona-se a facilidade e economia com que este 
processo pode ser repetido periodicamente em intervalos de tempo relativamente curtos, 
podendo ser encarado como um trabalho de manutenção. Além disso, para algumas 
anomalias, como são exemplos as manchas de Humidade (A-F1) e Sujidade (A-F2), a 
aplicação de uma Limpeza, repondo o aspecto inicial da superfície do revestimento, permite 
posteriormente aferir rigorosamente o reaparecimento do fenómeno anómalo e, com efeito, 
decidir, com conhecimento de causa, a medida mais adequada a uma determinada situação. 
Este resultado deve-se também, em parte, ao sistema de caracterização das anomalias, que é 
feito com base no estado geral da(s) anomalia(s) no(s) paramento(s), mas que pode ser 
diferencial num mesmo compartimento. Assim, as técnicas de reparação são escolhidas em 
função de todos os cenários observados in situ, podendo algumas não estar concordantes com 
a caracterização das anomalias efectuada nas fichas de validação. 

Analogamente, o método R-C1 (substituição integral / parcial do RIEC) também não 
introduz melhoramentos no RIEC ao nível do desempenho, embora do seu campo de 
aplicação constem 81% de anomalias não estabilizadas. Este valor pode ser explicado pela 
inexistência de técnicas que evitem a repatologia de certas anomalias quando a origem da sua 
manifestação não é eliminada, o que reforça a necessidade de anulação prévia das causas. 
Exemplos de anomalias nestas condições são os vários níveis de Perda de aderência (A-Q3), 
que constituem 66% do número total de anomalias reparadas com esta técnica, as 
Eflorescências e Criptoflorescências (A-Q2) (14%) e a Perda de coesão / desagregação (A-
Q3) (5%). 

Das anomalias corrigidas por técnicas de reparação que introduzem melhorias no 
revestimento face à sua situação inicial (R-A2 Aplicação de fungicida na superfície do RIEC, 
R-C2 Incorporação de rede de reforço na camada de regularização do RIEC, R-C3 
Protecção de arestas salientes, R-C4 Incorporação de fungicida no RIEC, R-C6 Reforço 
localizado com agrafos e R-D1 Dessolidarização local do revestimento), pelo menos 80% das 
mesmas não se encontravam estabilizadas. Por outro lado, nos métodos de reparação que não 
introduzem melhorias no revestimento, a sua preconização teve como objecto, pelo menos 
58% de anomalias estabilizadas, com excepção das técnicas R-A1 (limpeza do RIEC) e R-C1 
(Substituição integral / parcial do RIEC), pelas razões referidas. 
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4. RELAÇÃO ENTRE TÉCNICAS DE REPARAÇÃO E O TIPO DE PARAMENTO 
(PAREDE OU TECTO) 

É ilustrada, na Figura 5, a frequência de escolha de cada técnica de reparação 
consoante o tipo de paramento em questão (parede ou tecto), em relação à totalidade da 
amostra (87 compartimentos). Pode-se observar que todos os métodos, com excepção do R-B2 
(aplicação de fina camada de acabamento sobre o RIEC existente), R-C3 (protecção de 
arestas salientes) e R-C4 (incorporação de fungicida no RIEC), obtiveram uma frequência 
relativa de utilização igual ou semelhante em ambos os paramentos. Desta forma, conclui-se 
que essas técnicas de reparação são aplicáveis às anomalias a que se destinam, 
independentemente das mesmas ocorrerem em paredes ou tectos. 

O método de reparação R-C4 (Incorporação de fungicida no RIEC) foi muito mais 
preconizado em tectos, embora a ocorrência da anomalia a que se destinam (A-Q1 
biodeterioração) tenha obtido uma distribuição homogénea segundo o tipo de paramento 
(Figura 6). A Incorporação de fungicida no RIEC (R-C4) é aplicada nos casos em que a 
Biodeterioração (A-Q1) se manifesta de forma profunda e não estabilizada no revestimento, 
situação que normalmente está associada aos tectos de compartimentos cuja produção de 
vapor de água seja intensa e ventilação se revele insuficiente. Deste modo, a ascensão do 
vapor de água é obstruída pelo tecto, cuja temperatura inferior provoca localmente o aumento 
da humidade relativa do ar que, ao atingir 100%, origina a condensação. Se nestas condições a 
ventilação for insuficiente, a humidificação dos paramentos é prolongada, constituindo um 
ambiente favorável à fixação e desenvolvimento de fungos e bolores, que permite, com efeito, 
a progressividade da anomalia em causa. Assim, pode dizer-se que a técnica R-C4 
(incorporação de fungicida no RIEC) é mais frequentemente aplicada em tectos quando a 
progressividade da Biodeterioração (A-Q1) se deve à humidade com origem no interior do 
edifício, nas situações mais graves de manifestação dessa anomalia. 
 

Figura 5 – Frequência de escolha de cada técnica de 
reparação consoante o tipo de paramento 

Figura 6 – Frequência relativa 
da anomalia A-Q1 consoante o 

tipo de paramento 
 

O método R-B2 (aplicação de fina camada de acabamento sobre o RIEC existente) 
registou uma utilização relativa superior nas paredes devida principalmente ao facto de 37% 
de ter sido preconizado para a anomalia A-M2 (golpes e impactos), cuja amostra evidenciou 
94% dos casos em paredes (Figura 7). Esta anomalia está habitualmente relacionada com 
acções mecânicas acidentais inerentes à utilização dos edifícios que, por sua vez, dependem 
fortemente da componente humana. Deste ponto de vista, as paredes estão muito mais 
expostas do que os tectos. Como tal, considerou-se a presente técnica de reparação igualmente 
adequada para qualquer tipo de paramento. 
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Figura 7 – Frequência relativa da anomalia 
A-M2 consoante o tipo de paramento 

Figura 8 – Frequência relativa da anomalia A-
M1.3 consoante o tipo de paramento 

 
Quanto à técnica R-C2 (incorporação de rede na camada de regularização do RIEC), 

julga-se que a sua escolha mais frequente em paredes se deveu ao facto de 56% das suas 
escolhas incidirem sobre a anomalia A-M1.3 (fissuração media) e de 70% dessas anomalias se 
localizarem em paredes (Figura 8). 

O método R-C3 (protecção de arestas salientes) é claramente mais adequado às 
paredes, uma vez que os tectos raramente apresentam cantos proeminentes passíveis de ser 
objecto de reparação. 

5. RELAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS DE REPARAÇÃO E A ZONA DO PARAMENTO 
AFECTADA 

Na Figura 9, é ilustrada a frequência de distribuição das técnicas de reparação por 
zona do paramento afectada (inclui as paredes e os tectos). Assim, verifica-se que quase todas 
as técnicas foram mais frequentemente aplicadas na zona corrente, com excepção das técnicas 
R-A2 (aplicação de fungicida na superfície do RIEC) e R-C4 (incorporação de fungicida no 
RIEC), cujas zonas mais frequentes foram os cantos reentrantes, e a técnica R-C3 (protecção 
de arestas salientes), cuja zona de maior aplicação foi, obviamente, os cantos salientes. No 
primeiro caso, essa situação pode justificar-se pelo facto de esses tipos de superfície serem, 
como referido, menos ventilados, o que favorece a retenção de Humidade (A-F1) e, 
consequentemente, o aparecimento de outras anomalias tais como Sujidade (A-F2) e 
Biodeterioração (A-Q1). Quanto à Protecção de arestas salientes (R-C3), o seu campo de 
aplicação é exactamente as arestas salientes. 

 

 
Figura 9 – Frequência de escolha de cada técnica de reparação por zona do paramento 

afectada (inclui as paredes e os tectos) 
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6. RELAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS DE REPARAÇÃO E A IDADE DOS EDIFÍCIOS 

Na Figura 10, as técnicas de reparação preconizadas são comparadas com a idade dos 
edifícios correspondentes. De um modo geral, pode-se concluir que a Limpeza do RIEC (R-
A1) é uma técnica que está presente de forma sistemática em praticamente todos os edifícios 
analisados, embora tenha maior relevância nos edifícios mais recentes. De facto, os RIEC de 
edifícios mais antigos apresentam normalmente anomalias cuja correcção exige medidas mais 
profundas. Além disso, pode afirmar-se que as técnicas que actuam sobre a camada de 
acabamento (R-B) e sobre a totalidade do RIEC (R-C) têm uma expressão um pouco superior 
nos edifícios anteriores a 1980, nomeadamente as técnicas R-A2 (aplicação de fina camada de 
acabamento sobre a superfície do RIEC existente) e R-C1 (substituição integral / parcial do 
RIEC). 

 
Figura 10 – Frequência absoluta média (por edifício) das técnicas de reparação consoante a 

data de conclusão 

7. RELAÇÃO ENTRE AS TÉCNICAS DE REPARAÇÃO E O TIPO DE ACABAMENTO 
SUPERFICIAL 

A ocorrência de anomalias em estuques está relacionada com o tipo de acabamento 
superficial do revestimento. Se, por um lado, o acabamento liso é consensual como forma de 
prevenção de determinadas anomalias (todos os compartimentos inspeccionados possuíam 
este tipo de acabamento), como por exemplo a Sujidade (A-F2) e a Biodeterioração (A-Q1), o 
mesmo não é verdade no tocante ao tipo de pintura que estes revestimentos correntes 
geralmente recebem. De acordo com a experiência recolhida durante o trabalho de campo, 
concluiu-se que as tintas utilizadas em RIEC diferem essencialmente na difusão 
(permeabilidade) ao vapor de água. Assim, as tintas aquosas correntes apresentam menor 
resistência à passagem do vapor de água, apresentando, em geral, maior rugosidade 
superficial e, por isso, a retenção de sujidade e/ou fungos ou bolores é mais facilitada 
relativamente aos esmaltes ou vernizes aquosos. Estes últimos caracterizam-se pela baixa 
permeabilidade ao vapor de água e superfície menos rugosa, apresentando uma tonalidade 
mais luzidia. Estes esmaltes ou vernizes dificultam a fixação de sujidade e microrganismos e 
impedem a penetração de humidade no RIEC, quando a mesma tem origem no interior do 
compartimento, sendo, por isso, aconselhados em compartimentos sujeitos a intensa produção 
de vapor de água, como são exemplos as instalações sanitárias e cozinhas. Todavia, possuem 
a desvantagem de potenciar Perda de aderência (A-Q3) devidas a humidade com origem 
exterior, pelo facto de não deixarem “respirar” a parede. Para evidenciar esta ideia, nas 
Figuras 11 e 12, são apresentadas, respectivamente, o tipo de tinta utilizado nos paramentos 
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relativamente às 331 anomalias diagnosticadas e em relação às anomalias do tipo A-Q3 
(perda de aderência). 
 

 
Figura 11 – Tipo de tinta associado à 
totalidade da amostra de anomalias 

Figura 12 – Tipo de tinta associado às Perda 
de aderência (A-Q3) 

 
Da Figura 12, pode-se observar que as percentagens relativas das anomalias A-Q3.2 

(abaulamento) e A-Q3.3 (destacamento) verificadas em paramentos com esmalte ou verniz 
aquoso são sempre iguais ou superiores às apuradas em paramentos acabados com tinta 
aquosa corrente. Este facto denota uma forte correlação entre essas anomalias e o esmalte ou 
verniz aquoso, se se tiver em conta que este tipo de pintura esteve associado isoladamente a 
apenas 24% da totalidade da amostra de anomalias (Figura 11). Como consequência, pode-se 
aferir uma correlação entre as técnicas de reparação possíveis para solucionar as anomalias A-
Q3.2 e A-Q3.3, nomeadamente a Substituição total / parcial do RIEC (R-C1) que, de acordo 
com os resultados evidenciados no Quadro 1, demonstrou ser o método mais frequente para as 
anomalias em apreço. 

8. CONCLUSÕES RESULTANTES DA VALIDAÇÃO DA MATRIZ DE CORRELAÇÃO 
ANOMALIAS - TÉCNICAS DE REPARAÇÃO 

De acordo com o sistema classificativo proposto para as anomalias (PEREIRA, 2008) 
e as técnicas de reparação (PALHA, 2008) em estuques, foi construída a matriz de correlação 
anomalias - técnicas de reparação teórica, com base na bibliografia pesquisada. 
Posteriormente, efectuou-se a comparação entre os dados teóricos e aqueles que se 
verificaram durante o trabalho de campo, de forma a calibrar os valores inicialmente 
sugeridos, com vista a aumentar a fiabilidade dos mesmos. Assim, foi construído o Quadro 2, 
o qual constitui uma tabela de dupla entrada, em que, para cada anomalia, se apresenta na 
linha superior o grau de correlação teórico da técnica com a anomalia (0, 1 ou 2, conforme a 
relação é não existente, pequena ou grande, respectivamente) e, na linha imediatamente sob 
esta, a percentagem de casos na amostra em que determinada técnica foi associada à anomalia 
em causa. De forma a visualizar o ajuste entre a previsão teórica e o resultado da amostra, 
dividiram-se os resultados por cores representativas do grau de ajustamento (Silvestre, 2005; 
Garcia, 2006). 
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Quadro 2 – Comparação entre as matrizes de correlação, teórica e com base na amostra, entre 
anomalias e técnicas de reparação 

 

 
 
 
 

Após análise do Quadro 2, verifica-se que o ajuste é muito bom para 82% dos casos 
(comparações assinaladas a verde), razoável para 14% (representadas a branco) e mau em 
apenas 4% das situações (marcadas a vermelho). Comparando estes resultados com os 
condicionalismos locais verificados, retiraram-se algumas conclusões relevantes na escolha 
das técnicas de reparação, as quais são descritas de seguida. 

O mau ajustamento do Preenchimento de fissuras (R-B1) à anomalia Fissuração 
superficial em forma de mapa (A-M1.1), ficou a dever-se ao facto de se verificar que a 
anomalia em causa se caracteriza geralmente por uma grande densidade de fissuras por metro 
quadrado. Este cenário torna o método impraticável, pois o mesmo consiste no tratamento 
fissura a fissura, possuindo, por isso, um rendimento claramente inferior face à Aplicação de 
fina camada de acabamento sobre o RIEC existente (R-B2), que se revelou a mais adequada 
para o efeito. Deste modo, a correlação entre o método Preenchimento de fissuras e a 
anomalia Fissuração superficial em forma de mapa foi alterada para 0. 

Considerou-se inicialmente a Aplicação de fina camada de acabamento sobre o RIEC 
existente (R-B2) como a solução mais adequada à anulação da Sujidade (A-F2), quando a 
mesma é de impossível remoção por limpeza. No entanto, na prática verificou-se que esse 
cenário só ocorre quando a Sujidade surge associada a outros fenómenos de maior gravidade, 
cuja reparação exige uma intervenção mais profunda, nomeadamente devido à proliferação 
acentuada de microrganismos (A-Q1 Biodeterioração) em situação de instabilidade dos 
mesmos, os quais favorecem a retenção de Sujidade, impregnando-a no revestimento. Com 
efeito, a Aplicação de fina camada de acabamento sobre o RIEC existente torna-se impotente 
para rectificar o quadro patológico em que a sujidade normalmente se insere quando a sua 

 - Ajuste mau: 2 < 17%; 0 > 33%;
 - Ajuste razoável: 17% ≤ 2 < 33%; 1 > 50% ou < 17%; 17% < 0 ≤ 33% 
 - Ajuste muito bom: 2 ≥ 33%; 17% ≤ 1 ≤ 50%; 0 ≤ 17%.
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remoção por limpeza não é possível. Como tal, a má correspondência entre a Sujidade e a 
Aplicação de fina camada de acabamento sobre o RIEC existente é essencialmente justificada 
pelo facto de o referido método funcionar como ocultação das irregularidades ao invés da 
correcção das mesmas e, sobretudo, por não assegurar a ocorrência do fenómeno de 
repatologia. Ainda assim, esta técnica permite a correcção da associação entre a Sujidade e a 
Biodeterioração em situações de estabilidade dos fenómenos (de modo a evitar a repatologia) 
e desde que a zona afectada não ultrapasse a camada de acabamento. Deste modo, considerou-
se adequado considerar uma correlação de 1 (pequena relação) entre estas duas anomalias e a 
técnica de reparação Aplicação de fina camada de acabamento sobre o RIEC existente. 

A correcção da anomalia Golpes e Impactos (A-M2) não deve descurar o tipo de 
utilização do compartimento em causa, já que o mesmo é normalmente o factor determinante 
na estabilização dessa anomalia. Com efeito, se for previsível que a acção originária da 
referida irregularidade se volte a repetir futuramente, então o processo de correcção a adoptar 
deve assegurar um aumento de rigidez e resistência à tracção nas áreas onde tal medida se 
considere necessária. Por outro lado, se a causa do Golpe ou Impacto for fortuita e a sua 
repetição for pouco provável, a Substituição integral / parcial do RIEC (R-C1) é a medida 
mais indicada. Assim sendo, manteve-se o grau de correlação 2 (grande relação) entre a 
técnica de reparação e a anomalia referidas, considerando-se que o resultado obtido foi 
condicionado pelas características da amostra que, no caso particular dos Golpes e Impactos, 
deu sempre indicações de progressividade do fenómeno. 

A inadequação da Incorporação de rede na camada de regularização do RIEC (R-C2) 
à Fissuração de linearidade muito marcada ou profunda (A-M1.2) ficou a dever-se sobretudo 
à sua inferior prestação do ponto de vista técnico relativamente ao Reforço localizado com 
agrafos (R-C6) e à Dessolidarização local do revestimento (R-D1). Ainda assim, este método 
constitui uma solução muito válida quando aplicada de raiz, assumindo, neste caso, carácter 
preventivo. Por outro lado, esta solução mostrou-se muito mais adequada do que seria 
expectável na correcção de Fissuração superficial em forma de mapa (A-M1.1). Este 
resultado tem a ver com o facto de a rede incorporada no interior do revestimento aumentar a 
resistência à tracção do revestimento para uma mesma espessura (ou permitir a mesma 
resistência à tracção para uma espessura inferior), o que minimiza o efeito da retracção e, 
portanto, da ocorrência de fissuração superficial mapeada. Como consequência do expresso, a 
correlação entre o método Incorporação de rede na camada de regularização do RIEC e as 
anomalias Fissuração superficial em forma de mapa e Fissuração de linearidade muito 
marcada ou profunda foi alterada para 1. 

A técnica de reparação que obteve menor número de bons ajustes foi a Remoção / 
substituição de elementos metálicos corroídos (R-C5), o que pode ser justificado 
principalmente pelo cada vez menos frequente encastramento de elementos metálicos 
desprotegidos no estuque com base em gesso nos edifícios correntes. Ainda assim, a expansão 
volumétrica associada às reacções de oxidação de elementos metálicos pode ser a causa 
directa de Perda de aderência (A-Q3), às quais se podem associar posteriormente fissuração 
diversa consoante o estado de oxidação e a dimensão do elemento em questão. Com efeito, 
existe uma pequena relação entre a Remoção / substituição de elementos metálicos corroídos 
e os vários níveis de Perda de aderência, aceitando que a relação causa - efeito é mais 
indirecta para as manifestações de maior gravidade desta anomalia (A-Q3.3 Destacamento). 
De igual modo, a Sujidade (A-F2) pode resultar dos óxidos de ferro (“ferrugem”) 
consequentes da corrosão de elementos metálicos, sendo, nesse caso, necessária a remoção ou 
substituição dos mesmos. 
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9. CONCLUSÕES FINAIS 

O conjunto de inspecções efectuadas, que serviram de base ao conteúdo do presente 
artigo, possuiu quantidade e diversidade que se julgou suficientes para avaliar 
consistentemente todas as anomalias e as técnicas de reparação propostas em RIEC. Para este 
propósito, contribuiu também o sistema de recolha e organização da informação, 
materializado através das fichas de inspecção e de validação. 

As técnicas de reparação mais adequadas a um determinado quadro patológico são as 
mais favoráveis do ponto de vista técnico-económico. Concluiu-se que os principais factores 
determinantes na escolha das técnicas de reparação em RIEC são a natureza da anomalia 
(física, química ou mecânica), a profundidade e área afectada no revestimento, o estado 
evolutivo das anomalias (estabilizadas ou não estabilizadas), da associação com outras 
anomalias e dos condicionalismos locais. Alguns destes factores são tidos em conta num 
conceito denominado nível de gravidade associado a uma determinada anomalia, o qual é 
distinto consoante a irregularidade em causa. Com efeito, o nível de gravidade constitui um 
factor cuja quantificação é determinante na escolha das técnicas de reparação mais adequadas 
do ponto de vista técnico-económico. 

As arestas salientes, por se tratarem de zonas do paramento mais expostas a acções 
mecânicas, são alvo de uma técnica de reparação específica (R-C3 Protecção de arestas 
salientes). Os métodos R-A2 (aplicação de fungicida na superfície do RIEC) e R-C4 
(incorporação de fungicida no RIEC), obtiveram maior aplicação em cantos reentrantes 
essencialmente pelo facto de essas zonas serem menos ventiladas e, como tal, facultarem a 
fixação e desenvolvimento de fungos e/ou bolores (A-Q1 Biodeterioração), que constituem a 
anomalia - alvo das referidas técnicas de reparação. Todos os outros métodos são aplicáveis 
independentemente da zona de paramento afectada. De um modo geral, concluiu-se que a 
reabilitação de RIEC em edifícios mais antigos comporta a aplicação de métodos correctivos 
mais intrusivos e, por isso, mais onerosos, facto que, no entanto, pode ser atenuado através da 
implementação de uma estratégia de manutenção pró-activa dos edifícios (Flores, 2002; 
Flores-Colen e Brito, 2003a; Flores-Colen, 2003b). 

Para protecção do revestimento estucado, aconselha-se sempre a aplicação de um 
acabamento final por pintura. Ao nível da textura, o acabamento liso é o que previne mais 
eficazmente a ocorrência de anomalias em RIEC, nomeadamente por oferecer mais resistência 
à retenção de partículas. As tintas com baixa permeabilidade ao vapor de água, de que são 
exemplo os esmaltes ou vernizes aquosos, são as mais adequadas a compartimentos sujeitos a 
intensa produção de vapor de água, como são o caso das instalações sanitárias e das cozinhas, 
por impedirem a penetração de humidade no revestimento e possuírem menor regularidade 
superficial. Por outro lado este tipo de tinta possui a desvantagem de potenciar Perda de 
aderência (A-Q3) devida a humidade com origem exterior, pelo facto de não permitirem a 
expulsão da humidade da parede para o interior do compartimento. Sendo que as infiltrações 
de água ocorrem mais frequentemente em edifícios mais antigos, é previsível que nessas 
construções se venha a verificar Perda de aderência em estuques revestidos com tintas de 
baixa difusão ao vapor de água. A solução mais equilibrada consiste, então, em dotar os 
compartimentos de uma ventilação eficaz e aplicar um revestimento final por pintura 
composto alternadamente por tintas com permeabilidades ao vapor de água bem distintas. 

As técnicas de reparação R-B1 (preenchimento de fissuras) e R-B2 (aplicação de fina 
camada de acabamento sobre o RIEC existente) são apropriadas à anomalia A-M1.1 
(fissuração superficial / mapeada) se as fissuras se encontrarem em situação de estabilidade e 
possuírem, respectivamente, uma densidade de fissuras pequena ou elevada. Analogamente, 
as técnicas R-C6 (reforço localizado com agrafos) e R-D1 (dessolidarização local do 
revestimento) são adequadas à anomalia A-M1.2 (fissuração de linearidade muito marcada ou 
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profunda) se as fissuras se encontrarem em situação de progressividade e evidenciarem, 
respectivamente, uma orientação isolada ou elevada densidade. A Humidade (A-F1) e a 
Sujidade (A-F2) facilmente se podem associar a outras anomalias mais graves e, como tal, 
devem ser eliminada prematuramente através de uma Limpeza do RIEC (R-A1). 

O processo de diagnóstico de RIEC, descrito pormenorizadamente em (Pereira, 2008), 
constitui uma parte crucial na correcção de anomalias por caracterizar a estereotomia da 
construção, as condições de exposição dos revestimentos, a gravidade dos fenómenos 
anómalos e respectivas causas possíveis e, com base nessa informação, permite a optimização 
da intervenção de reparação. 
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