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RESUMO 

 
O presente estudo tem como objectivo estabelecer um modelo para a previsão da vida 

útil de revestimentos de paredes em pedra natural fixados directamente ao suporte, baseado no 
levantamento do estado de degradação de 142 edifícios situados na zona de Lisboa. O estado 
de degradação é avaliado através de inspecções visuais que permitem descrever a extensão do 
revestimento afectado pelos diferentes tipos de anomalias, procedendo-se posteriormente à 
definição da gravidade das anomalias detectadas. Neste estudo, estabelece-se um índice 
numérico, designado de severidade da degradação dos revestimentos pétreos (Sw,rp) que visa 
exprimir o estado de degradação global dos revestimentos pétreos, permitindo estudar a evo-
lução da degradação ao longo do tempo, no intuito de estimar uma vida útil de referência para 
este tipo de revestimentos. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Assiste-se actualmente a uma crescente preocupação com a sustentabilidade económi-
ca e ambiental do sector da construção, por ser responsável pela utilização de uma parcela 
significativa dos recursos materiais, energéticos e eléctricos da Europa, constituindo a maior 
fonte de poluição (Balaras et al., 2005). Salienta-se assim a necessidade da redução dos custos 
de construção assim como da melhoria da eficácia do processo construtivo (Soromis, 1996); 
de facto, devido à necessidade, por parte dos projectistas, de conceber os edifícios com crité-
rios de durabilidade, tem-se verificado um aumento no interesse relativo à previsão da vida 
útil de referência dos elementos e materiais de construção, em condições de utilização (Nireki, 
1996; Soromis, 1996). 

Os revestimentos, por constituírem o elemento da construção mais sujeito às acções de 
degradação, servem de primeira protecção da estrutura, possuindo, regra geral, uma vida útil 
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menor. Os revestimentos devem, por isso, conservar as suas características durante o período 
de vida útil da estrutura ou permitir a sua substituição, de modo a respeitarem os níveis míni-
mos de desempenho. No caso concreto dos revestimentos pétreos, abordados neste estudo, a 
identificação e classificação das anomalias que ocorrem na pedra natural permitem a defini-
ção de uma estratégia de manutenção informada e adequada, assim como o conhecimento dos 
custos associados a essa manutenção (Warke et al., 2003) que poderá ser entendida como o 
conjunto de acções levadas a cabo com o intuito de adiar a substituição da pedra natural e 
prolongar assim a vida útil dos revestimentos. 

Neste artigo, estabelece-se um modelo de previsão da vida útil de revestimentos 
pétreos fixados directamente ao suporte, baseado no levantamento do estado de degradação de 
142 casos de estudo, analisados na região de Lisboa, com recurso apenas a inspecções visuais. 
Pretende-se assim avaliar a evolução da degradação dos revestimentos pétreos ao longo do 
tempo, fazendo ainda referência à influência de algumas características intrínsecas e extrínse-
cas ao revestimento que influem na sua evolução da degradação. 

 
 

2. ENQUADRAMENTO 
 

A previsão da vida útil de um edifício, ou dos seus componentes, pode ser um proces-
so complexo e moroso a que estão associados inúmeros factores (Hovde, 2004), tais como a 
qualidade dos materiais, o nível de projecto e de execução, as condições do ambiente interior 
e exterior, assim como as condições de uso e o nível de manutenção (ISO 15686-1, 2000). 
Nos últimos anos, têm surgido a nível internacional inúmeras normas e regulamentos com o 
intuito de estabelecer metodologias que permitam avaliar a durabilidade das construções 
assim como prever a sua vida útil. Os dados relativos à durabilidade das construções podem 
ser obtidos através de ensaios laboratoriais de envelhecimento acelerado ou através do estudo 
de situações reais com recurso a trabalho de campo (Gaspar e Brito, 2008); no entanto, os 
ensaios em laboratório são métodos complexos que implicam custos e consumo de tempo 
elevados (Shohet et al., 1999). Esta metodologia pressupõe a simulação de agentes de degra-
dação de forma isolada; na realidade, sabe-se que os fenómenos de degradação têm associada 
a ocorrência em simultâneo de vários agentes, torna-se assim difícil transpor os resultados 
obtidos em laboratório para as situações reais de utilização. 

As inspecções visuais possuem algumas limitações pois, apesar de serem um método 
facilmente apreendido, dependem significativamente da formação e dos critérios de classifi-
cação do inspector; este método depende ainda das condições atmosféricas na altura da ins-
pecção, como seja a dificuldade em detectar anomalias em revestimentos lisos e de cores 
escuras quando sobre eles incide directamente a luz solar. Como vantagem, pode dizer-se que 
é um método expedito e que não requer equipamento dispendioso, sendo muitas vezes e, tal 
como referido, suficiente na determinação do estado de degradação dos elementos inspeccio-
nados. Considera-se que, na maior parte das situações, a inspecção visual será suficiente para 
avaliar o estado de degradação de um edifício ou seus elementos sendo para isso necessário 
que o inspector recolha, em campo, a informação relativa ao tipo de anomalias e à sua inten-
sidade e extensão (Straub, 2003). 

Existem diversos métodos de avaliação do estado de degradação dos edifícios e seus 
componentes, que variam de acordo com a classificação hierárquica dos elementos de cons-
trução, classificação hierárquica das anomalias e definição de parâmetros de condição asso-
ciados às anomalias (Straub, 2003). Diversos autores estabeleceram sistemas de classificação 
das anomalias ou escalas de degradação com o intuito de exprimir a degradação visual e fun-
cional dos elementos analisados (Balaras et al., 2005; Shohet et al., 1999; Marteinsson e Jóns-
son, 1999; Freitas et al., 1999; Brandt e Rasmussen, 2002; Chew, 2005); estes sistemas con-
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sistem na classificação das anomalias através de uma escala de variáveis discretas que variam 
desde o nível de condição mais favorável (situações de ausência de degradação visível) à 
situação mais desfavorável (degradação extensa ou perda de funcionalidade). Nas abordagens 
mais simplificadas da aplicação deste método, cada nível de degradação corresponde a um 
conjunto de características de referência balizadas através da comparação com situações reais 
analisadas no trabalho de campo (Gaspar, 2009). Alguns dos sistemas propostos pelos autores 
possuem elevada simplicidade, sendo de fácil utilização e interpretação; no entanto, apresen-
tam algumas limitações, já que as escalas fornecem apenas parâmetros qualitativos e não 
quantitativos da degradação. Por sua vez, alguns autores (Shohet e Paciuk, 2004) propõem um 
sistema de complexidade intermédia onde associam a cada nível de degradação a extensão da 
anomalia detectada. Estes métodos têm a limitação de considerarem a gravidade da degrada-
ção apenas através das anomalias detectadas no momento da inspecção; no sentido de colma-
tar essa falha, alguns autores sugeriram a implementação da noção do risco na definição dos 
níveis de degradação; assim sendo, nas versões mais complexas, os níveis de degradação são 
definidos em função das consequências que advêm dos problemas detectados; este método 
possui restrições devido à dificuldade de conhecer com certeza as consequências futuras das 
anomalias, sendo, por isso, utilizada a noção de risco em termos probabilísticos que variam 
geralmente entre 0 (sem probabilidade de ocorrência) e 1 (máxima probabilidade de ocorrên-
cia) (Florentzou et al., 2000). 

 
2.1 Fenómenos de degradação da pedra natural e sua hierarquização 
 

A degradação dos materiais ao longo do tempo envolve inúmeros processos e reacções 
que ocorrem sequencial ou simultaneamente (Kühnel, 2004). Para uma correcta previsão da 
vida útil da pedra natural enquanto revestimento de paredes, é necessário conhecer com algum 
rigor os mecanismos de degradação associados à mesma; estes mecanismos traduzem a 
sequência de alterações a que o revestimento de pedra natural está sujeito, que originam uma 
alteração prejudicial nas suas características físicas, químicas ou mecânicas. Existem, de fac-
to, inúmeros factores que influem na degradação da pedra natural; o vento e a chuva são con-
siderados uns dos principais agentes físicos de deterioração da pedra natural (Camuffo, 1995; 
Barberousse et al., 2007); no entanto, muitas vezes, é a sua deficiente qualidade e inadequa-
ção ao uso, devido à sua elevada absorção combinada com uma baixa resistência mecânica, 
que propicia a ocorrência de anomalias (Shohet et al., 1999). Neste estudo, as anomalias em 
revestimentos pétreos foram associadas em quatro grupos distintos: 

 visuais ou de degradação da superfície - afectam regra geral o aspecto do revestimen-
to não constituindo um risco para a estabilidade do mesmo; são as anomalias mais 
comuns, aparecem prematuramente em alguns casos devido a erros de execução e 
estão presentes na grande maioria dos revestimentos pétreos; 

 em juntas - caracterizam as situações em que as juntas do revestimento, por diversos 
motivos, não desempenham de forma adequada a sua função, podendo ainda contri-
buir para a ocorrência de novas anomalias; 

 na fixação ao suporte - caracterizam as situações onde ocorre a perda de material 
pétreo em pequenas porções (lascagem) ou perda significativa de material pétreo (des-
colamento); põem em causa as exigências de segurança do revestimento, constituindo, 
por vezes, um risco para bens e pessoas; 

 perda de integridade - afectam a pedra natural de forma definitiva, contribuindo tam-
bém para a deterioração visual do revestimento. 
Foram assim definidos, com base nas escalas de degradação propostas pelos diferentes 

autores referidos, níveis de degradação dos revestimentos pétreos consoante a extensão do 
revestimento afectado por cada grupo de anomalias, tendo em conta uma hierarquização das 
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diferentes anomalias dentro de cada grupo segundo a sua gravidade (Tabela 1). Os níveis pro-
postos variam entre 0 (sem degradação visível) e 4 (degradação generalizada), corresponden-
do o nível 3 ao fim da vida útil dos revestimentos pétreos (Gaspar, 2009), admitindo-se que, a 
partir deste nível, os revestimentos não se encontram aptos a desempenhar a função para a 
qual foram concebidos, sendo necessário proceder a uma reparação generalizada no intuito de 
restabelecer as propriedades essenciais ao seu adequado desempenho. Os níveis de degrada-
ção das anomalias em juntas e na fixação ao suporte passam directamente do nível 0 para o 
nível 2, por se considerar que o nível 1 corresponde a uma degradação que, apesar de já se 
encontrar presente no revestimento, ainda não é visível, admitindo-se assim que, quando esta 
se torna manifesta, passa automaticamente a nível 2 na escala de degradação adoptada. 

 
Tabela 1 - Níveis de degradação propostos para os revestimentos de pedra natural 

Níveis de degradação Caracterização das anomalias % área de RPN 
afectada 

Nível 0 (Sw,rp ≤ 1%) Não apresenta degradação visível - 

Nível 1 
Bom 

(1% < Sw,rp ≤ 8%) 

Anomalias visuais ou de 
degradação da superfície 

 

 
Sujidade superficial > 10% 

Manchas de humidade 
≤ 15%  Manchas localizadas 

 
Alteração cromática 

Deficiências de planeza  10% 

Anomalias de perda de 
integridade  

Degradação do material(*) 1% da espessura da placa - 
Degradação do material(*) 10% da espessura da placa 

 20% 
Fissuras de largura  1 mm 

Nível 2 
Degradação ligeira 
(8% < Sw,rp ≤ 20%) 

Anomalias visuais ou de 
degradação da superfície 

 

Manchas de humidade 
> 15% Manchas localizadas 

Alteração cromática 
Colonização biológica 

 30% Vegetação parasitária 
Eflorescências 

 Deficiências de planeza > 10% e  50% 

Anomalias em juntas  
Degradação do material das juntas  30% 

Perda de material - junta aberta  10% 
Anomalias na fixação ao 

suporte  Lascagem do elemento pétreo na zona dos bordos 
Lacuna parcial do elemento pétreo  20% 

Anomalias de perda de 
integridade 

 

Degradação do material(*) 10% da espessura da placa  20% 
Degradação do material(*) 10% e  30% da espessura 

da placa  20 % 

Fissuras de largura  1 mm  20% 
Fissuras de largura  1 mm e  5 mm  20% 

 Fracturação  5% 

Nível 3 
Degradação moderada 

(20% < Sw,rp ≤ 45%) 

Anomalias visuais ou de 
degradação da superfície 

 Colonização biológica 
> 30% Vegetação parasitária 

 Eflorescências 
Deficiências de planeza > 50% 

Anomalias em juntas  
Degradação do material das juntas  30% 

Perda de material - junta aberta  10% 

Anomalias na fixação ao 
suporte 

 Lascagem do elemento pétreo na zona dos bordos 
Lacuna parcial do elemento pétreo > 20% 

 Descolagem  10% 

Anomalias de perda de 
integridade  

Degradação do material(*) 10% e  30% da espessura 
da placa  20% 

Degradação do material(*) 30% da espessura da placa  20 % 
Fissuras de largura  1 mm e  5 mm  20% 

Fissuras de largura  5 mm  20 % 
Fracturação 5% e 10 % 

Nível 4 
Degradação generalizada 

(Sw,rp  45%) 

Anomalias na fixação ao 
suporte  Descolagem > 10% 

Anomalias de perda de 
integridade  

Degradação do material(*)  30% da espessura da placa 
 20% 

Fissuras de largura  5 mm 
Fracturação  10% 

(*) - Por degradação do material entendem-se todas as anomalias que envolvem a diminuição volumétrica do material pétreo 
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3. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA ANALISADA 
 
A amostra analisada é composta por edifícios dos séculos XIX e XX destinados a 

habitação, comércio ou serviços; o edifício mais antigo data de 1891 tendo sido posteriormen-
te reabilitado em 1948; por sua vez, o edifício mais recente é de 2008. Pretendeu-se assim 
abranger uma extensa gama de idades com o intuito de modelar a evolução da degradação dos 
revestimentos pétreos ao longo do tempo; para esse efeito, é de extrema importância conhecer 
a data da última intervenção de que o revestimento foi alvo, visto que, caso os níveis de 
desempenho iniciais do revestimento sejam restaurados, o ciclo de vida útil se inicia nesse 
ponto (Flores-Colen et al., 2009; Gaspar, 2009); assim sendo, pode-se genericamente definir a 
idade do revestimento como o período de tempo que decorre desde a última reparação até à 
data da inspecção. 

Como seria expectável, a metodologia construtiva evoluiu ao longo dos anos, sendo a 
fixação indirecta ao suporte mais comum em edifícios recentes, pelo que se torna difícil 
modelar no tempo o comportamento dos revestimentos com este tipo de fixação. Constatou-se 
durante a realização do trabalho de campo que o tipo de fixação influi na degradação dos 
revestimentos; no caso da fixação indirecta, as principais anomalias estão associadas, essen-
cialmente, a problemas nas fixações metálicas, quer na sua degradação / corrosão quer devido 
a anomalias na pedra natural associadas à sua furação para colocação das fixações. Apenas 
foram considerados no presente estudo os casos onde a fixação ao suporte é feita directamente 
(através de selagem ou colagem). 

Neste estudo, procurou-se obter uma amostra coerente e representativa do tipo de 
pedra natural presente nos revestimentos pétreos existentes em Portugal. Um estudo elaborado 
por Soares e Esteves (2008) indica que o consumo aparente (produção - exportação + impor-
tação) da pedra natural no mercado português em 2003 era de 22,6% de mármores e afins, 
13,9% de granitos e afins e 63,5% de pedra de calçada. Dos 142 revestimentos analisados no 
trabalho de campo, 40 (28,2%) correspondem a granitos e rochas afins, 65 (45,8%) a mármo-
res, 35 (24,6%) a calcários e apenas 2 (1,4%) a ardósias e xistos. Analisando apenas os dados 
comuns aos dois estudos, isto é, admitindo que a amostra é composta apenas por granitos e 
mármores, verifica-se que a amostra é coerente face aos dados dos autores citados (Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Análise dos dados admitindo que a amostra é constituída apenas por mármores e granitos 

Tipos de pedra Soares e Esteves 
(2008) Trabalho de campo Soares e Esteves 

(2008) Trabalho de campo 

Granitos e afins 13,9% 28,2% 13,9 / 36,5 = 38,1% 28,2 / 74 = 38,1% 
Mármores e afins 22,6% 45,8% 22,6 / 36,5 = 61,9% 45,8 / 74 = 61,9% 

Total 36,5% 74,0% 100% 100% 
 
 

4. TRABALHO DE CAMPO 
 
A amostra analisada é composta por edifícios revestidos a pedra natural em diferentes 

áreas da fachada; dos edifícios inspeccionados, a maioria apresenta revestimento em pedra 
natural apenas no soco e r/c do edifício (65% dos casos), seguido do revestimento integral em 
pedra natural (17%), do revestimento parcial (15%) que se caracteriza pela existência de 
revestimento pétreo em zonas elevadas da fachada a par de outros tipos de revestimento e, por 
fim, revestimentos pétreos em muros circundantes dos edifícios (3%). Quanto ao tipo de fixa-
ção e, apesar da evolução da técnica construtiva, na maioria dos revestimentos inspeccionados 
o material utilizado na fixação da pedra natural é uma argamassa de cimento e areia, usual-
mente num traço 1:3. 

Dos revestimentos inspeccionados, constatou-se que todos apresentavam anomalias 
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visíveis, sendo as anomalias visuais ou de degradação da superfície as mais recorrentes; de 
facto, verificou-se que apenas 1 dos 142 revestimentos inspeccionados não apresentava este 
tipo de anomalias; as anomalias em juntas são as segundas mais recorrentes (em 106 casos) 
seguidas das anomalias de perda de integridade (90 casos) e, por fim, das anomalias na fixa-
ção ao suporte (61 casos). Relativamente aos níveis de degradação, verificou-se que a maioria 
das anomalias detectadas pertence ao nível 2 de degradação (56,3%), seguidas das anomalias 
de nível 1 (25,1%), das de nível 3 (16,6%) e, por fim, das anomalias de nível 4 (2,1%). 

 
 

5. MODELO DE PREVISÃO DA VIDA ÚTIL 
 
O modelo de previsão da vida útil proposto baseia-se nos modelos desenvolvidos por 

Gaspar (2009) e Gaspar e Brito (2008), tendo sido adaptado ao caso específico dos revesti-
mentos pétreos de paredes. Foi assim necessário definir um índice numérico que forneça uma 
estimativa da degradação global do revestimento através dos dados recolhidos no trabalho de 
campo; este índice foi designado de severidade da degradação do revestimento pétreo (Sw,rp) e 
é obtido através da razão entre a área degradada ponderada e uma área de referência, equiva-
lente à totalidade da fachada com o maior nível de gravidade possível de degradação, tal 
como indicado na expressão (1). 
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  (1) 

Onde: Av - área do revestimento afectada por anomalias visuais ou de degradação da 
superfície, em m2; Aj - área do revestimento afectada por anomalias em juntas, em m2; Af - 
área do revestimento afectada por anomalias na fixação ao suporte, em m2; Ai - área do reves-
timento afectada por anomalias de perda de integridade, em m2; kn - factor multiplicativo das 
anomalias n, em função do seu nível de degradação (varia entre 0 e 4); ka,n - coeficiente de 
ponderação correspondente ao peso relativo da anomalia detectada; A - área total do revesti-
mento, em m2; ∑(kmáx.) - somatório das constantes de ponderação iguais ao nível de condição 
mais elevada da degradação de um revestimento de área A - toma o valor 14 (3 + 3 + 4 + 4 - 
anomalias visuais ou de degradação da superfície, em juntas, na fixação ao suporte e de perda 
de integridade, respectivamente). 

 
5.1 Ponderação relativa entre anomalias 

 
É perceptível que as diferentes anomalias que podem surgir nos revestimentos pétreos 

ao longo da sua vida útil não possuem todas a mesma gravidade. De facto, apesar de duas 
anomalias poderem afectar a mesma extensão de revestimento, elas provocam danos distintos, 
como acontece, por exemplo, entre as manchas localizadas e a alveolização da pedra natural. 

Assim, considera-se essencial definir coeficientes de degradação que permitam forne-
cer valores de severidade da degradação mais adequados ao estado real da degradação dos 
revestimentos inspeccionados, isto é, que permitam distinguir diferentes níveis de severidade 
associados a diferentes anomalias. Assim, propõe-se proceder à ponderação relativa entre 
diferentes tipos de anomalia em função dos custos de reparação das mesmas, visto que o custo 
de reparação é um factor determinante na perspectiva dos decisores. Esta ideia é reforçada por 
investigação que demonstra que o factor custo se sobrepõe a critérios de durabilidade, no pro-
cesso de tomada de decisão, ao longo das diferentes fases do ciclo de vida das construções 
(construção, exploração, manutenção e substituição dos componentes) (Rudbeck, 2001). 

Uma forma de avaliar o custo de reparação do revestimento é através da razão entre o 
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custo de uma dada operação de manutenção e o custo de reposição do revestimento. Os custos 
de reparação são definidos a preços actualizados, considerando-se o custo de reparação no 
momento em que esta é necessária. No entanto, os custos de reparação / manutenção nem 
sempre são fáceis de estimar, já que a reparação depende muitas vezes dos critérios do pro-
prietário, pelo que cabe a este decidir o tipo de reparação a efectuar. Os custos de reparação 
foram assim avaliados com recurso a bibliografia consultada (Perret, 2005; Franco, 2008) e 
através do contacto com empresas e simuladores de preços, tentando ajustar o modelo à reali-
dade existente em Portugal. Os coeficientes de ponderação entre anomalias foram assim defi-
nidos com base no cumprimento dos critérios de desempenho ou exigências mínimas (de 
segurança e estanqueidade), a sua propensão para originar novas anomalias e, fundamental-
mente, no seu custo de reparação (Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Parâmetros que influenciam a estimação dos coeficientes de ponderação 

Anomalias 

Critérios de 
desempenho 
Exigências 

Possibilidade 
de originar 

novas anoma-
lias 

Operação de reparação (custo em €/m2) 

Razão entre o 
custo de reparação 

e o custo de 
construído de 

novo(*) 

Coeficiente de 
ponderação 

ka,n Segu-
rança 

Estanquei-
dade 

Visuais ou de degradação da 
superfície ○○ ●○ ●○ Limpeza (11,7 €/m2) 13% 0,13 

Em
 ju

nt
as

 Degradação do material 
de colmatação 

●○ ●○ ●● 

Reparação de juntas (23,4 €/m2) 25% 0,25 

Perda de material de 
colmatação 

A substituição do material das juntas em 
revestimentos fixados directamente ao 
suporte acarreta alguns riscos, podendo 
mesmo danificar a pedra natural 

100% 1,0 

Fixação ao suporte ●● ●● ●● 

A substituição das placas pétreas 
envolve sempre custos que facilmente 
igualam o custo da execução do revesti-
mento novo, podendo mesmo atingir 
valores superiores devido à remoção do 
revestimento degradado 

120% 1,2 

Perda de integridade ●● ●● ●● 

A reparação das anomalias de perda de 
integridade pode envolver apenas a sua 
reparação superficial (resinas epóxidas 
ou equivalente) ou a substituição da 
placa pétrea  

100% 1,0 

○○ - Sem correlação; ●○ - correlação provável; ●● - elevada correlação 
(*) - Os custos de execução de um revestimento vertical exterior de granito fixado com argamassa rondam 93,10 €/m2 

 
5.2 Curvas de degradação 

 
Shohet et al. (1999) definiram padrões típicos de deterioração associados a agentes e 

mecanismos de degradação; estes padrões típicos ou curvas de degradação permitem traçar a 
evolução da degradação dos revestimentos ao longo do tempo. No presente estudo, as curvas 
de degradação foram obtidas através de uma regressão linear, onde se ajusta uma linha poli-
nomial de grau 3 à nuvem de pontos correspondente aos casos estudados no trabalho de cam-
po. A curva de degradação obtida é uma curva em forma de “S”, o que indica uma tendência 
dos revestimentos pétreos de padecerem de anomalias precoces, que aparentemente estabili-
zam ao longo do tempo, mas sofrem uma degradação acelerada na fase terminal da sua vida. 

No decorrer deste estudo, foram analisados 169 revestimentos pétreos, onde apenas 21 
casos são de fixação indirecta ao suporte e 6 dos casos apresentam ambas as fixações. Estes 
últimos 27 casos correspondem a revestimentos recentes (com idades inferiores a 15 anos), 
não podendo aferir-se a partir deles a evolução da degradação deste tipo de revestimentos. Da 
análise das curvas de degradação, é possível constatar que os resultados obtidos não apresen-
tam relevância estatística visto que as curvas obtidas são incapazes de exprimir a realidade 
observada (Figura 1). Assim sendo, todas as análises apresentadas seguidamente referem-se 
apenas aos casos onde o revestimento pétreo se encontra fixado através de fixação directa. 
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Figura 1 - Evolução da degradação para o indicador severidade da degradação de 169 revestimentos pétreos 

inspeccionados 
 

5.2.1 Análise da evolução da degradação considerando a severidade da degradação com e sem 
ponderação relativa entre anomalias 

 
Considera-se relevante analisar a evolução da degradação considerando a severidade 

da degradação com e sem ponderação relativa entre anomalias (Figura 2); é possível assim 
verificar que a ponderação relativa entre anomalias permite obter uma melhoria muito signifi-
cativa nos resultados obtidos; de facto, verifica-se uma grande dispersão de resultados para a 
severidade de degradação sem ponderação (quadrado do coeficiente de correlação momentâ-
nea do produto de Pearson (R2) igual a 0,62) contrariamente ao que sucede aos resultados 
obtidos com ponderação, onde se verifica uma boa correspondência entre a curva de degrada-
ção e os resultados obtidos (R2 igual a 0,82). 

 

 
Figura 2 - Evolução da degradação para o indicador severidade da degradação dos revestimentos pétreos fixados 

directamente ao suporte com e sem ponderação relativa entre anomalias 
 
Apresenta-se na Tabela 4 uma análise estatística dos resultados obtidos para a severi-

dade da degradação com e sem ponderação relativa entre anomalias. É possível assim confir-
mar que, estatisticamente, os resultados obtidos com ponderação são superiores aos obtidos 
sem ponderação. Analisam-se em seguida os parâmetros que se consideram mais relevantes, 
como seja o desvio-padrão, o coeficiente de correlação de Pearson (R), o coeficiente de 
determinação (R2) e o teste de significância do modelo (teste F); importa referir que estes 
valores foram obtidos admitindo que a constante não era nula - apresenta-se por isso a equa-
ção da curva de regressão. 

Os valores de severidade da degradação sem ponderação apresentam um valor de des-
vio-padrão de 12%; já os valores com ponderação apresentam apenas 8%; verificou-se assim 
que os valores da severidade da degradação para os revestimentos pétreos sem ponderação 
apresentam uma maior dispersão de valores em relação à média do que os valores obtidos 
com ponderação. O coeficiente de correlação de Pearson (R) é um elemento estatístico impor-
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tante na análise da dependência entre as variáveis, quanto mais perto de 1 maior a correlação 
entre elas; verifica-se assim uma fortíssima correlação entre a severidade da degradação com 
ponderação e a idade dos revestimentos. O coeficiente de determinação (R2) fornece uma 
indicação da relação entre a severidade da degradação e a idade dos revestimentos; este valor 
é significativamente superior no caso da severidade da degradação com ponderação relativa 
entre anomalias. A hipótese de que não existe nenhuma relação entre a severidade da degra-
dação e a idade dos revestimentos é rejeitada quando F excede o nível crítico, o que sucede 
em ambos os casos, sendo mais notória a diferença entre o F e o Fcrítico no caso onde se proce-
de à ponderação relativa entre anomalias. 

 
Tabela 4 - Análise estatística dos resultados obtidos para a severidade da degradação com e sem ponderação 

relativa entre anomalias 
Elementos estatísticos Severidade da degradação sem ponderação 

relativa entre anomalias 
Severidade da degradação com pondera-

ção relativa entre anomalias 
Média 19,50% 7,80% 

Erro-padrão 1,00% 0,71% 
Mediana 16,75% 4,40% 

Moda 14,29% 1,86% 
Desvio-padrão 11,97% 8,43% 

Variância da amostra 1,43% 0,71% 
R 0,8467 0,9102 
R2 0,7168 0,8285 

R2 ajustado 0,7107 0,8248 
F 116,44 222,21 

Fcrítico 1,25E-37 1,26E-52 
Expressão da curva de regressão y = 7E-07x3 - 3E-06x2 + 0,0004x + 0,1158 y = 3E-07x3 + 3E-05x2 - 0,001x + 0,0273 

 
Genericamente, pode dizer-se que a ponderação relativa entre anomalias permite obter 

uma melhoria significativa dos resultados. Após uma análise ponto a ponto, constatou-se que 
essa ponderação permite avaliar com maior exactidão o estado de degradação dos revestimen-
tos, exprimindo mais correctamente o observado em campo; tal advém da existência generali-
zada de anomalias visuais ou de degradação da superfície em todas as fases da vida dos reves-
timentos, que não se consideram condicionantes, por si só, para estabelecer o fim da vida útil; 
verifica-se assim que, quando se procede à ponderação, os valores de severidade da degrada-
ção se reduzem claramente, sendo essa redução mais notória em revestimentos recentes, que 
possuem, na grande generalidade dos casos, uma predominância das anomalias visuais ou de 
degradação da superfície face às restantes anomalias; pode-se afirmar que, nos casos onde não 
se procede à ponderação relativa entre anomalias, algumas anomalias se encontram sobrevalo-
rizadas, afectando assim a determinação da severidade da degradação dos revestimentos. 

 
5.3 Análise da evolução da degradação segundo as características do revestimento 

 
Os revestimentos pétreos apresentam diferenças significativas em termos da sua dete-

rioração devido a possuírem uma grande variabilidade de características, como o tipo de pedra 
e suas propriedades (cor e tipo de acabamento) assim como as condições de exposição e 
ambientais (exposição à acção vento - chuva e à humidade) e a localização dos edifícios (pro-
ximidade do mar). Analisa-se em seguida e, de forma sucinta, a evolução da degradação 
mediante estas características dos revestimentos. 

A análise da evolução da degradação segundo o tipo de pedra natural presente nos 
revestimentos (Figura 3) permite concluir que são os calcários e mármores que apresentam 
uma boa correlação entre os resultados e a curva de degradação, contrariamente ao que sucede 
para os granitos e rochas similares, cuja curva é estatisticamente inconsistente em face da ele-
vada dispersão dos resultados. Não se procedeu à análise dos xistos e ardósias devido ao 
reduzido número de casos (apenas 2 casos dos 142 analisados). 
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Figura 3 - Evolução da degradação dos revestimentos pétreos com fixação directa segundo o tipo de pedra natu-

ral 
 
A análise da evolução da degradação mediante a cor da pedra natural (Figura 4) permi-

tiu constatar que apenas os revestimentos com pedra natural branca e de cores claras (rosa, 
amarelo, entre outras) possuem bons valores de correlação entre a curva e os resultados obti-
dos; as cores escuras (preto, cinzento, vermelho, entre outras) são irrelevantes estatisticamen-
te, o que pode ser justificado, segundo Gaspar (2009), pela maior facilidade de detecção de 
anomalias em revestimentos mais claros, contrariamente ao que sucede em cores mais escuras 
que tendem a mascarar os problemas. 

 

 
Figura 4 - Evolução da degradação dos revestimentos pétreos com fixação directa segundo a cor da pedra natural 

 
Foi possível constatar, da análise das curvas de degradação (Figura 5), que o acaba-

mento rugoso fino possui uma maior tendência para a degradação do que o acabamento liso; 
de facto, durante a realização do trabalho de campo, constatou-se que os revestimentos com 
acabamento rugoso seriam mais atreitos a sofrerem de degradação do material pétreo, visto 
que o acabamento rugoso aumenta a área exposta de pedra natural, estando por isso mais 
sujeitos às condições atmosféricas adversas. 

Quanto à evolução da degradação segundo a sua proximidade do mar (Figura 6); cons-
tatou-se que os revestimentos situados a menos de 5 km atingem mais cedo o fim da vida útil 
(definido neste estudo como correspondendo ao nível 3 de degradação - Sw,rp  20%) do que 
os restantes revestimentos; com este critério, verifica-se ainda que, quanto mais afastados do 
mar estiverem os revestimentos, maior será a sua vida útil estimada, considerando-se assim 
que esta conclusão é coerente e ajustada à realidade. Da análise das curvas de degradação 
mediante a orientação dos revestimentos analisados (Figura 7), constatou-se que os revesti-
mentos orientados a Sul / Sudoeste, Este / Sudeste e a Oeste / Noroeste apresentaram uma 
forte correlação; quanto aos orientados a Norte / Nordeste, apresentaram valores de correlação 
que não são relevantes estatisticamente. 
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Figura 5 - Evolução da degradação dos revestimentos pétreos com fixação directa segundo o tipo de acabamento 

 

 
Figura 6 - Evolução da degradação dos revestimentos pétreos com fixação directa segundo a proximidade do mar 

 

 
Figura 7 - Evolução da degradação dos revestimentos pétreos com fixação directa segundo as orientações (sepa-

radas em quadrantes: Sul / Sudoeste, Este / Sudeste, Oeste / Noroeste e Norte / Nordeste) 
 
Segundo Gaspar (2009), em Portugal os quadrantes Norte e Poente são os mais agres-

sivos; Norte é mais húmido e frio e Poente apresenta ventos dominantes e maior probabilida-
de de ocorrência da combinação vento - chuva. Da análise das equações das curvas de degra-
dação, foi possível aferir que os revestimentos orientados a Sul / Sudoeste são os que atingem 
mais tarde o limite máximo de degradação e, consequentemente, o fim da vida útil, estimada 
em 71 anos; já os revestimentos orientados a Este / Sudeste são os que apresentam a menor 
vida útil estimada (62 anos), o que até certo ponto contraria as expectativas mas corresponde à 
amostra recolhida. 

Da análise das condições de exposição ambiental, considerou-se que a acção vento - 
chuva é influenciada tanto pela orientação da fachada como pela existência de uma protecção 
dessa fachada, quer seja pela existência de edifícios contíguos ou de árvores, que de algum 
modo diminuem a incidência dessa acção. Da análise da evolução da degradação consoante a 
exposição a esta acção (Figura 8), não é possível concluir graficamente em qual das situações 
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a vida útil estimada é inferior; no entanto, pela análise das expressões das curvas, foi possível 
determinar que a vida útil esperada para os revestimentos com exposição moderada à acção 
vento - chuva é de 68 anos e de 65 anos para os revestimentos com exposição severa. Relati-
vamente à exposição à humidade, é possível verificar, através da análise das curvas de degra-
dação (Figura 9), que a vida útil esperada para os revestimentos sujeitos a alta exposição à 
humidade é inferior à dos que possuem exposição moderada, como seria expectável. 

 

 
Figura 8 - Evolução da degradação dos revestimentos pétreos com fixação directa segundo a exposição à acção 

vento – chuva 
 

 
Figura 9 - Evolução da degradação dos revestimentos pétreos com fixação directa segundo a exposição à humi-

dade 
 
 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

6.1 Análise dos resultados obtidos mediante as diferentes características dos revestimentos 
pétreos 

 
Analisando a evolução da degradação segundo as características dos revestimentos 

pétreos inspeccionado, foi possível determinar a vida útil estimada segundo essas mesmas 
características (Tabela 5). Foram já retiradas algumas ilações da análise das curvas de degra-
dação relativamente à significância estatística e da coerência dos resultados obtidos, em 
seguida, é dado ênfase a alguns aspectos mais relevantes. Constatou-se que os granitos são o 
tipo de pedra que possui uma vida útil estimada maior; no entanto, a curva obtida é estatisti-
camente irrelevante, seria, por isso, necessário estudar mais casos para confirmar os resulta-
dos obtidos; verificou-se ainda que os calcários possuem uma vida útil estimada superior à 
dos mármores, o que contraria alguns preconceitos estabelecidos que indicam que os calcários 
são rochas mais degradáveis mas não é efectivamente o caso com os tipos de calcário geral-
mente utilizados em Portugal no revestimento de paredes. Concluiu-se que as cores escuras 
possuem uma vida útil estimada muito superior à dos restantes casos; no entanto, salienta-se 
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que a curva obtida é estatisticamente irrelevante, existindo a necessidade de confirmar estes 
resultados; as cores escuras estão, regra geral, associadas aos granitos (só 11 dos revestimen-
tos de cores escuras inspeccionados correspondem a outros tipos de pedra natural), podendo 
por isso afirmar-se que existe coerência nos resultados obtidos. Os resultados obtidos median-
te o tipo de acabamento são fisicamente coerentes, tal como explicado no ponto anterior. 
 

Tabela 5 - Vida útil estimada mediante as várias características do revestimento 
Características dos revestimentos N.º de casos de 

estudo 
% de casos de 

estudo 
R2 das curvas de 

degradação 
Vida útil estimada 

(*) (anos) 

Tipo de pedra 

Calcários 35 25% 0,7968 71 
Mármores 65 46% 0,8418 67 

Xistos e ardósias 2 1% - - 
Granitos e rochas afins 40 28% 0,2251 93 

Cor da pedra natural 
Branco 67 47% 0,8597 66 

Cores claras 28 20% 0,8741 71 
Cores escuras 47 33% 0,1956 109 

Tipo de acabamento Rugoso fino 63 44% 0,889 66 
Liso 79 56% 0,6569 72 

Proximidade do mar ≤ 5 km 60 42% 0,9153 63 
> 5 km 82 58% 0,7175 68 

Orientação 

Sul / Sudoeste 35 25% 0,8599 71 
Este / Sudeste 32 23% 0,8462 62 

Oeste / Noroeste 41 29% 0,9334 65 
Norte / Nordeste 34 24% 0,427 66 

Exposição à acção vento 
- chuva 

Moderada 115 81% 0,8293 68 
Severa 27 19% 0,4845 65 

Exposição à humidade Alta 62 44% 0,9066 62 
Baixa 80 56% 0,8127 70 

(*) - A vida útil estimada foi determinada através da equação das curvas de degradação, com utilização de oito casas decimais 

 
Quanto à localização, verificou-se que existe coerência nos resultados obtidos para a 

evolução da degradação segundo a proximidade do mar. Estima-se que em Portugal as orien-
tações mais favoráveis à degradação dos revestimentos sejam Norte / Nordeste, seguidas de 
Oeste / Noroeste, de Este / Sudoeste e, por fim, Sul / Sudoeste (Gaspar, 2009); neste estudo, 
verificou-se que os revestimentos orientados a Sul / Sudoeste têm uma vida útil estimada 
superior, como seria expectável; no entanto, as restantes orientações não respeitam a mesma 
lógica; verifica-se que a curva obtida para os revestimentos orientados a Norte / Nordeste não 
possui relevância estatística. Quanto à exposição à acção vento - chuva e à humidade, verifi-
cou-se que os valores são coerentes e estão de acordo com a realidade física; os revestimentos 
sujeitos a exposição moderada à acção vento - chuva e baixa têm uma vida útil estimada supe-
rior aos revestimentos sujeitos a uma acção severa; já os revestimentos com baixa exposição à 
humidade têm uma vida útil estimada superior aos revestimentos sujeitos a exposição alta. 

 
6.2 Comparação entre o presente estudo e outro que utiliza o mesmo material e metodologia 
distinta 

 
Shohet e Paciuk (2004) elaboraram um estudo relativo à previsão da vida útil de reves-

timentos sujeitos a condições normais; estimaram a vida útil dos revestimentos pétreos (fixa-
dos directamente ao suporte), tendo obtido uma vida útil de referência de 64 anos para um 
nível de desempenho mais reduzido, tendo ainda definido um intervalo de variação de 59 a 70 
anos para esse valor de referência. Neste estudo, obteve-se uma vida útil de referência de 68 
anos para um limite máximo da severidade da degradação de 20% (nível 3), situando-se assim 
no intervalo definido por Shohet e Paciuk (2004). 

No entanto, é interessante explanar as diferentes metodologias adoptadas. Shohet e 
Paciuk (2004) elaboraram o estudo com base em 26 revestimentos pétreos inspeccionados, 
tendo procedido a uma pré-selecção dos casos analisados, obtendo assim uma boa correlação 
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entre a recta de regressão linear e os resultados obtidos (R2 igual a 0,86); a avaliação do esta-
do de degradação dos revestimentos inspeccionados por estes autores foi feita com recurso a 
uma escala física e visual, definida pelos mesmos, correspondendo o estado de degradação à 
média entre as duas escalas. 

No presente estudo, não foi feita qualquer pré-selecção de casos, sendo por isso natu-
ral que alguns resultados obtidos se afastem do que seria a natural evolução da degradação 
dos revestimentos pétreos, por diversos motivos alheios ao próprio revestimento. 

Também a definição do estado de degradação do revestimento foi elaborada de forma 
distinta, apesar de os níveis de degradação terem sido definidos de forma análoga. Neste estu-
do, definiu-se um índice de degradação que tem em consideração a área de revestimento afec-
tada pelas diferentes anomalias, assim como a sua gravidade e a ponderação relativa entre elas 
através da consideração dos custos de reparação (tornando-o mais ajustado à realidade). Con-
vém ainda salientar as diferenças nas amostras dos dois estudos, considerando-se que quanto 
maior a dimensão da amostra maior a probabilidade de expressar convenientemente fenóme-
nos tão complexos como a degradação dos revestimentos pétreos ao longo do tempo. 

 
6.3 Comparação entre o presente estudo e outro que utiliza a mesma metodologia para um 
material distinto 

 
Visto que o estudo elaborado segue a linha de investigação adoptada por Gaspar e Bri-

to (2008) e Gaspar (2009), considera-se interessante comparar os resultados obtidos nos 
revestimentos pétreos com os obtidos pelos autores para os rebocos correntes. Estes obtive-
ram valores relativamente superiores de correlação entre a curva de regressão e os resultados 
obtidos, mas importa referir que, face aos rebocos correntes, os revestimentos pétreos pos-
suem um maior número de variáveis e uma maior complexidade do sistema construtivo (Sho-
het e Laufer, 1996), que podem ser potenciadores de anomalias precoces, alterando desse 
modo a degradação natural do revestimento. 

 
 

7. CONCLUSÃO 
 
No presente estudo, foi utilizado um método de previsão da vida útil dos revestimentos 

pétreos fixados directamente ao suporte, com base apenas em inspecções visuais. 
A previsão da vida útil dos edifícios e seus constituintes tem primordial importância 

por viabilizar uma utilização mais racional dos elementos da construção, podendo ser uma 
ferramenta útil na definição de planos de manutenção pró-activa, permitindo um aumento do 
desempenho desses elementos e, portanto, da sua vida útil, e proporcionando também uma 
diminuição dos custos de reparação associados a reparações urgentes. 

Os resultados obtidos neste estudo permitem concluir, em primeiro lugar, que a ponde-
ração relativa entre anomalias permite melhorar a correlação entre a curva de regressão e os 
resultados obtidos, tornando os valores da severidade da degradação mais ajustados à condi-
ção real dos revestimentos inspeccionados. Por outro lado, obteve-se, para a globalidade dos 
casos, um bom valor de correlação entre a curva de degradação e os resultados obtidos, tendo 
em conta a grande variabilidade de características que este tipo de revestimentos apresenta. 

Constatou-se nas análises efectuadas que algumas características dos revestimentos 
contribuem para um acréscimo da sua vida útil contrariamente ao que sucede com outras 
características. Na Tabela 6, apresenta-se o acréscimo ou decréscimo que cada característica 
produz na vida útil de referência; foi possível assim constatar que os revestimentos em cores 
escuras e em granito produzem um acréscimo significativo na vida útil de referência (sendo 
de destacar a pouca relevância das respectivas curvas de correlação); já os revestimentos 
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situados a menos de 5 km do mar e os sujeitos a alta exposição à acção vento - chuva e à 
humidade estão sujeitos a um decréscimo da vida útil de referência. De futuro, estes factores 
podem servir de referência na definição de factores modificadores utilizados no método facto-
rial. 

Considera-se que o modelo proposto, em face da dimensão da amostra, expressa con-
venientemente o estado de degradação deste tipo de revestimentos, sendo por isso passível de 
ser utilizado na previsão da vida útil dos revestimentos pétreos fixados directamente ao supor-
te. O limite máximo de degradação pode variar mediante a maior ou menor exigência por par-
te dos proprietários e ocupantes dos edifícios onde os revestimentos se inserem; logo, o fim da 
vida útil pode variar mediante os critérios adoptados pelo utilizador do modelo proposto. O 
modelo pode ainda ser adaptado à realidade de outros países, através da alteração dos coefi-
cientes de ponderação, fazendo-os corresponder aos custos praticados nesses mesmos países. 

 
Tabela 6 - Acréscimo ou decréscimo de vida útil mediante as características do revestimento 

Características dos revestimentos Razão entre a vida útil estimada e 
a vida útil de referência 

Acréscimo ou decréscimo de vida útil mediante 
as características dos revestimentos (%) 

Tipo de pedra 

Calcários 1,0441 4% 
Mármores 0,9853 -1% 

Xistos e ardósias - - 
Granitos e rochas afins 1,3676 37% 

Cor da pedra natural 
Branco 0,9706 -3% 

Cores claras 1,0441 4% 
Cores escuras 1,6029 60% 

Tipo de acabamento Rugoso fino 0,9706 -3% 
Liso 1,0588 6% 

Proximidade do mar ≤ 5 km 0,9265 -7% 
> 5 km 1,0000 0% 

Orientação 

Norte 1,0441 4% 
Nordeste 0,9118 -9% 

Oeste 0,9559 -4% 
Noroeste 0,9706 -3% 

Exposição à acção 
vento - chuva 

Moderada 1,0000 0% 
Severa 0,9559 -4% 

Exposição à humidade Alta 0,9118 -9% 
Baixa 1,0294 3% 
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