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Título: Aplicação do método factorial à previsão da vida útil de superfícies em betão à vista 

Resumo 

A presente dissertação tem como objectivo principal o desenvolvimento de uma metodologia para a 

previsão da vida útil de superfícies em betão à vista, através da aplicação do método factorial. Este 

estudo segue a linha de investigação desenvolvida por outros autores, sobre a temática da previsão 

da vida útil, aplicada a diferentes elementos da envolvente. 

O trabalho de campo, que serve de base ao desenvolvimento da metodologia, consistiu na inspecção 

visual de 104 superfícies, que foram posteriormente adicionadas aos 174 revestimentos recolhidos 

por Serralheiro (2016). 

Durante a campanha de inspecções, foi recolhida informação relativa ao edifício, o ambiente onde se 

encontra inserido e, ainda, sobre as anomalias observadas. A informação recolhida foi posteriormente 

tratada, dando origem a várias curvas de degradação, que permitem analisar o impacte que as 

diferentes características dos revestimentos têm no seu processo de degradação. 

Foram estes mesmos factores que serviram de base à aplicação do método factorial, segundo a 

norma ISO 15686: 2011. Para finalizar, realizou-se a optimização dos vários subfactores, tendo 

sempre em consideração o seu significado físico e a validade dos resultados. 

Os modelos propostos permitiram alcançar resultados aceitáveis, tendo em conta a complexidade do 

processo de degradação de uma superfície em betão à vista. 

Com a presente dissertação, pretende-se dar um contributo para o desenvolvimento da área da 

durabilidade das construções, mais propriamente da sua envolvente, procurando auxiliar o 

desenvolvimento e a optimização de estratégias de manutenção, permitindo reduzir os encargos com 

as mesmas ao longo do ciclo de vida dos edifícios. 

 

Palavras-Chave: Betão à vista, previsão da vida útil, durabilidade, método factorial, modelos de 

degradação   
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Title: Application of the factor method to the service life prediction of architectural concrete 

Abstract 

The present dissertation intends to develop a methodology for the service life prediction of 

architectural concrete facades, through the application of the factor method. This study follows the line 

of research, previously developed by other authors, on the topic of the service life of various claddings 

and other elements of the buildings’ envelope. 

The fieldwork survey, which is the basis for the development of the methodology, consisted in the 

visual inspection of 104 surfaces, which are added to the 174 facades collected by Serralheiro (2016). 

During the fieldwork, the relevant information is collected regarding the buildings’ characteristics, the 

environmental exposure conditions and also the anomalies observed. The collected information is 

then treated, and used to define different degradation curves, which allow analyzing the impact of the 

different characteristics of the architectural concrete surfaces in their degradation process. 

These characteristics are thus used as durability factors for the application of the factor method, 

according to ISO 15686: 2011. Finally, the quantification of the durability factors is optimized, always 

considering their physical meaning and ensuring the validity of the results. 

The proposed models lead to acceptable results, considering the complexity of the degradation 

phenomenon of architectural concrete surfaces. 

This study intends to contribute to the state of knowledge in the durability of constructions, more 

precisely, external claddings and facades, aiding the development and optimization of maintenance 

strategies, reducing the costs with interventions in architectural concrete surfaces during the building’s 

life cycle. 

 

Keywords: Architectural concrete, service life prediction, durability, factor method, degradation models 
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1. Introdução 

1.1 Considerações iniciais 

A gestão e reabilitação do património edificado é um tema que tem vindo a ganhar cada vez mais 

importância, uma vez que, em Portugal, grande parte deste património não é alvo de manutenção ou 

é alvo de uma manutenção inadequada. É, por isso, importante desenvolver estratégias de 

manutenção que se baseiem num conhecimento técnico da condição de degradação dos elementos 

construtivos, estabelecendo estratégias integradas que permitam reabilitar os edifícios que se 

encontram degradados, minimizando os encargos com os mesmos e procurando optimizar a eficácias 

das intervenções realizadas. Através do estudo da previsão da sua vida útil das superfícies em betão 

à vista, pretende-se contribuir para que os decisores tenham mais informação relativamente ao 

processo de degradação destes elementos ao longo do tempo e em função das suas características, 

podendo assim ser definidas melhores estratégias para a intervenção nestas superfícies. 

1.2 Âmbito e justificação do tema 

Ao longo dos séculos, o betão tem vindo a ser utilizado como material de construção por diversas 

civilizações, nomeadamente os Romanos (Appleton, 2016); contudo, só mais recentemente, no fim do 

século XIX, e devido ao aparecimento do betão armado, é que a sua utilização passou a ser feita em larga 

escala. Com o passar dos anos e com o aumento do conhecimento sobre a tecnologia deste material 

construtivo, as suas aplicações têm-se diversificado, com aplicações cada vez mais complexas (Appleton, 

2016). Actualmente, uma das aplicações deste material passa pelo revestimento de superfícies e 

paramentos, designado como betão à vista, não sendo por isso só uma solução estrutural, mas 

também uma opção arquitectónica. Contudo, esta solução de revestimento, tal como todas as outras, 

deteriora-se com o passar do tempo, sendo por isso importante estabelecer planos de manutenção, 

que permitam mitigar a degradação precoce destas superfícies. 

A previsão da vida útil é um tema que tem vindo a ganhar cada vez mais relevância, pois, de acordo 

com Flores-Colen e de Brito (2010), é uma questão fundamental quando se procura justificar as 

opções tomadas na definição da periodicidade dos planos de intervenção, e é também crucial para se 

poder calcular os impactes (económicos e ambientais) do ciclo de vida dos materiais. 

Este estudo surge integrado num conjunto de dissertações que pretendem dar resposta à problemática da 

previsão da vida útil de diversas soluções da envolvente dos edifícios, através de uma metodologia geral 

desenvolvida por Gaspar (2009), que tem como objectivo principal a previsão da vida útil, através da 

avaliação da condição global de degradação dos elementos da construção, determinando o instante a 

partir do qual estes deixam de cumprir os requisitos mínimos de desempenho (o momento a partir do qual 

atingem o fim da sua vida útil). O autor demonstra a aplicação prática desta metodologia geral no caso 

específico dos rebocos correntes. Por isso, propôs que, em estudos futuros, se comprovasse a sua 

viabilidade e aplicabilidade a outros elementos da construção. 

Neste estudo, propõe-se uma abordagem similar à adoptada nesses trabalhos de investigação apesar 

de, nesta dissertação, se analisar apenas a aplicação do método factorial como metodologia de 
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previsão da vida útil. A aplicação do método factorial à previsão da vida útil das superfícies em betão à 

vista é o passo seguinte nesta linha de investigação, uma vez que este é o único método aceite 

internacionalmente para previsão da vida útil, descrito na norma internacional para a durabilidade (ISO 

15686: 2011), apresentando como principal vantagem a sua facilidade de aplicação (Gaspar, 2009). 

Apesar desta vantagem, este método apresenta também algumas limitações, tais como: grande 

dependência dos factores modificadores; a natureza eminentemente determinística dos resultados 

obtidos; a grande sensibilidade a pequenas variações dos dados; e a ausência de indicações sobre 

como determinar a vida útil de referência e como quantificar os factores modificadores (Gaspar, 2009). 

1.3 Objectivos e metodologia 

O principal objectivo desta dissertação é o desenvolvimento de um modelo para estimar a vida útil de 

superfícies de betão à vista, através de aplicação do método factorial. No entanto, este objectivo, por si 

só, é demasiado amplo, pelo que o mesmo pode ser dividido nos seguintes objectivos específicos: 

 definição, de forma clara e inequívoca, do âmbito e da metodologia a ser utilizada (capítulo 1); 

 realização de uma revisão bibliográfica, com o objectivo de compreender a investigação já 

desenvolvida sobre esta temática e as suas conclusões (capítulo 1); 

 introdução e caracterização das superfícies em betão à vista, os seus requisitos de 

desempenho, anomalias e níveis de degradação (capítulo 2); 

 análise da amostra existente (Serralheiro, 2016; Coelho, 2015; Silva, 2015), identificando as 

suas principais fragilidades (capítulo 3); 

 realização de uma campanha de inspecções, com o objectivo de melhorar a amostra 

existente, colmatando as fragilidades identificadas (capítulo 3); 

 avaliação da evolução da degradação de superfícies em betão à vista ao longo do tempo e 

em função de diversos factores de degradação (capítulo 3); 

 quantificação dos diversos factores de durabilidade que integram o método factorial, 

procurando, através da utilização de várias abordagens, optimizar esta quantificação, de 

modo a que a expressão de cálculo proposta (i.e. o modelo de previsão da vida útil) se ajuste 

à realidade observada, relativamente ao processo de degradação das superfícies em betão à 

vista (capítulo 4). 

Pretende-se, ainda, que a presente dissertação seja um contributo para o desenvolvimento da 

temática da durabilidade das construções, permitindo melhorar a gestão da manutenção de 

superfícies existentes, mas também contribuir para apoiar a tomada de decisões, durante a fase de 

projecto, relativamente à durabilidade das superfícies futuras. 

1.4 Estado de arte 

Neste subcapítulo, é realizada uma pesquisa bibliográfica com o objectivo de identificar, de forma 

sucinta, os principais trabalhos realizados no âmbito do estudo da durabilidade das construções, 

procurando definir o conceito de vida útil e de fim de vida útil, perceber a importância do estudo desta 

temática, as diferentes abordagens que existem e quais as suas vantagens e desvantagens e, por 
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fim, fazer um breve resumo da legislação e normas em vigor, a nível nacional e internacional. 

1.4.1 Conceito de vida útil 

Segundo a norma ISO 15686 (2011), a vida útil é o período de tempo, após um edifício ter entrado 

em serviço, durante o qual o edifício e os seus elementos igualam ou excedem os requisitos mínimos 

de desempenho. O conceito de vida útil, apesar de se basear sempre nos mesmos pressupostos 

fundamentais, apresenta ligeiras diferenças entre autores. Algumas dessas diferenças são, por 

exemplo, se os edifícios devem ou não ser sujeitos a acções de manutenção periódicas durante esse 

período (Matos, 2015). Existem diferentes motivos pelos quais um elemento da construção pode ter 

de sofrer alterações, seja a sua substituição seja uma intervenção que não tem carácter periódico. 

Pode-se assim definir diferentes razões para que se atinja o fim da vida útil, tais como degradação 

física, obsolescência funcional ou desempenho económico (Gaspar, 2009). 

1.4.1.1 Vida útil física 

O fim da vida útil física de um determinado elemento da construção ocorre quando as suas 

características deixam de cumprir os requisitos mínimos exigidos para aquele elemento. Tal pode 

acontecer devido ao processo natural de degradação, que conduz a um decréscimo das 

características do elemento ao longo do tempo, mas também porque o nível mínimo exigido vai sendo 

actualizado com o tempo, por exemplo através da entrada em vigor de nova legislação (Gaspar, 

2009). 

1.4.1.2 Vida útil funcional 

A vida útil funcional é definida como o período de tempo, em que uma construção dá resposta às 

necessidades e expectativas dos utilizadores, sem necessitar de alterações significativas (Gaspar, 2009). 

Com o decorrer do tempo, as expectativas dos utilizadores vão-se alterando, podendo tornar-se mais 

exigentes. A obsolescência funcional ocorre quando um componente da construção, actualmente em 

funcionamento, pode ser substituído por outro componente com melhor desempenho (Silva, 2009). 

1.4.1.3 Vida útil económica 

A vida útil económica pode ser definida como o intervalo de tempo, desde que um elemento 

construtivo é colocado em utilização, até que se verifique uma das seguintes condições: existe uma 

alternativa mais rentável, para ocupar o espaço da construção; ou, a relação custo / benefício do 

elemento construtivo actual já não é compensatória, quando comparada com as alternativas (Gaspar 

e Brito, 2004). Quando um destes factores se verifica e existe capital disponível para proceder à sua 

demolição e reconstrução, a construção é demolida e será construída uma opção mais rentável. No 

entanto, caso esses capitais não estejam disponíveis, a construção poderá ser mantida em 

funcionamento, até que um dos fins de vida útil anteriores se verifique. 

1.4.2 Importância do estudo da vida útil 

O tema da vida útil das construções tem vindo a adquirir importância, por diversos motivos. Os 

recursos disponíveis para a realização de acções de manutenção e reabilitação são escassos e 

devem ser alocados de forma a maximizar os resultados obtidos, sendo por isso importante que a 
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decisão de quando intervir seja baseada no conhecimento do processo de degradação (Leira et al., 

1999). O tempo de vida de uma solução está intrinsecamente ligado à sustentabilidade da mesma, 

visto que, para se poder comparar soluções diferentes ao nível dos recursos utilizados (sejam estes 

financeiros ou matérias-primas) ou dos impactes ambientais, é preciso comparar o seu desempenho 

ao longo do mesmo período de tempo (Pinheiro, 2017). 

1.4.3 Diferentes abordagens ao estudo da vida útil 

Existem diversas metodologias que podem ser utilizadas na previsão da vida útil de elementos de 

construção. Os principais métodos existentes podem ser divididos em três grupos: determinísticos; 

probabilísticos; ou métodos de engenharia. Estes grupos têm em comum o objectivo de estimar a 

vida útil dos edifícios ou seus componentes, através da análise do seu desempenho ao longo do 

tempo (Garrido, 2010; Chai, 2011). Marques (2015) refere que a grande diversidade de metodologias 

aplicadas se deve, em grande parte, à elevada incerteza envolvida no processo de previsão da vida 

útil, que permite diferentes abordagens ao problema em estudo. 

1.4.3.1 Modelos determinísticos 

Os modelos determinísticos baseiam-se em funções de degradação, que traduzem a influência dos 

factores de degradação e dos seus mecanismos de actuação ao longo do tempo (Matos, 2015). Nestes 

métodos, são identificados e analisados os factores que têm influência no processo de degradação do 

elemento em estudo, procurando-se compreender os mecanismos de acção, para que se possa 

proceder à sua quantificação, da forma mais precisa possível. O conhecimento relativo à interacção 

entre as características dos materiais e os agentes de degradação é usualmente traduzido em modelos 

matemáticos, que permitem prever o fim da vida útil dos elementos construtivos (Gaspar, 2002). 

Entre as principais críticas apontadas a estes modelos, está o facto de estes ignorarem a natureza 

aleatória do fenómeno de degradação dos edifícios, fornecendo apenas um número absoluto e 

indicativo da vida útil do elemento em estudo (Moser e Edvardsen, 2002). Contudo, algumas das 

vantagens deste tipo de modelo prendem-se com a facilidade com que são compreendidos e 

aplicados, sendo de rápida implementação, podendo ser utilizados mesmo que não sejam conhecidas 

todas as variáveis do problema (Gaspar, 2002). Estas vantagens justificaram a escolha de um 

método deste género, para servir de base à norma internacional para a durabilidade das construções 

(ISO 15686, 2011).  

O método factorial foi inicialmente introduzido pelo Instituto de Arquitectura do Japão, tendo sido, 

posteriormente, adaptado na norma ISO 15686 (2011). Este método baseia-se numa vida útil de 

referência de um edifício ou componente em condições padrão, que é multiplicada por diversos 

factores, correspondentes às suas características e ao ambiente a que se encontra exposto, tendo 

como resultado a vida útil estimada, para esse edifício, de acordo com as suas condições reais de 

utilização. Os diversos factores passíveis de influenciar a vida útil dos elementos da construção são 

descritos no ponto 4.4, antes de se proceder à sua aplicação. Neste ponto, são antes abordadas as 

vantagens e desvantagens que o método factorial apresenta. 
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Algumas das críticas apontadas ao método factorial são o facto de este apenas fornecer uma estimativa 

empírica da vida útil do componente (Hovde, 2002; Marteinsson, 2003). A correcta aplicação deste 

método requer que os diferentes factores sejam bem conhecidos e quantificados de forma adequada, para 

que se possam obter resultados credíveis (Hovde, 2004). Além disso, o método apresenta uma grande 

sensibilidade, em relação a pequenas variações dos dados, e não existe uma metodologia clara para 

estimar a vida útil de referência (Silva, 2009). Apesar de todas as desvantagens enumeradas, o método 

factorial continua a ser o único aceite internacionalmente para a previsão da vida útil de um componente 

da construção, devido à sua capacidade de se adaptar quando surgem novas técnicas ou informações 

(Gaspar, 2009). Concluindo, as suas maiores vantagens são a sua simplicidade e operacionalidade. 

1.4.3.2 Modelos probabilísticos 

Estes modelos procuram uma melhor aproximação ao processo real de degradação (Leira et al., 1999), 

fornecendo como resultados, intervalos de valores com probabilidades de ocorrência expectável. Os 

modelos probabilísticos consideram a incerteza inerente ao processo de degradação (Rudbeck, 1999; 

Gaspar, 2002; Garrido, 2010); no entanto, apresentam algumas desvantagens, nomeadamente: a 

elevada complexidade dos modelos matemáticos; e a necessidade de um grande número de dados 

recolhidos, ao longo de um extenso período de tempo, o que se traduz numa grande dependência do 

trabalho de campo (Emídio, 2012). Devido à complexidade destes modelos, a sua aplicação é apenas 

rentável em projectos de larga escala (e.g. na gestão de parques edificados), não sendo, por isso, 

usualmente aplicável ao nível de edifícios correntes (Moser e Edvardsen, 2002). Dois dos métodos 

probabilísticos mais utilizados são as cadeias de Markov e os trend plots. 

1.4.3.3 Métodos de engenharia 

Os métodos de engenharia procuram associar as vantagens das duas metodologias anteriores, 

combinando a simplicidade dos modelos determinísticos com uma melhor aproximação ao processo 

de degradação dos modelos probabilísticos (Cecconi, 2002). Estes modelos procuram ser mais 

simples e acessíveis, sem necessidade de elevados volumes de informação e trabalho de campo, tal 

como os métodos determinísticos, mas descrevem a perda de desempenho com dados 

probabilísticos, tal como acontece com os métodos probabilísticos (Daniotti, 2003). Alguns exemplos 

de métodos de engenharia são os mais recentes desenvolvimentos do método factorial, que definem 

os seus factores modificativos como variáveis aleatórias (Cecconi, 2004; Silva et al., 2015, 2016), o 

método Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) e o Performance Limits Method. 

1.4.4 Enquadramento normativo 

Apesar de, em Portugal, não existir nenhuma legislação exclusivamente sobre durabilidade, o 

Regulamento Geral de Edificações, uma revisão do Regulamento Geral de Edificações Urbanas que 

não chegou a ser publicada como decreto-lei, prevê a abordagem e discussão destes conceitos. 

Existem, no entanto, a nível internacional, diversas normas como a ISO 15686 (2011), o regulamento 

japonês (AIJ, 1993) e o regulamento inglês (Cecconi, 2002) que podem ser utilizadas. 

1.4.4.1 ISO 15686-Building and construction assets service life planning 
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Gaspar (2009) refere que a ISO 15686 (2011) resulta de uma combinação de esforços internacionais, 

com o objectivo de normalizar os conceitos sobre durabilidade de construções e produtos da 

construção. A norma actual é constituída por 11 partes, as quais são sintetizadas na Tabela 1.1. 

Tabela 1.1 - Normas da serie ISO 15686 (2011), adaptado de Serralheiro (2016) 

Norma Título Descrição 

ISO 15686-1: 

2011 

General principles and 

framework 

Princípios gerais do planeamento da vida útil e estrutura sistemática a 

adoptar na fase de projecto, para estimar a vida útil de um edifício 

ISO 15686-2: 

2012 

Service life prediction 

procedures 

Procedimento para estimar a vida útil das componentes de um edifício, 

baseado num desempenho técnico e funcional 

ISO 15686-3: 

2002 

Performance audits and 

reviews 

Guia para implementação eficaz do planeamento da vida útil; descrição 

da abordagem e dos procedimentos a adoptar tanto na fase de projecto 

como nas diferentes fases de obra 

ISO 15686-4: 

2014 

Service Life Planning using IFC 

based Building Information 

Modelling 

Requisitos dos dados necessários para realizar um planeamento da vida 

útil, considerando diferentes condições ambientais e de uso 

ISO 15686-5: 

2008 
Life-cycle costing 

Desenvolvimento do modelo económico LCC (Life Cycle Cost) em 

edifícios e componentes destes, avaliando os custos globais, e a forma 

como estes dados podem ser utilizados para a avaliação financeira 

ISO 15686-6: 

2004 

Procedures for considering 

environmental impacts 

Impactes ambientais das diferentes soluções de projecto e ligação entre 

a análise de vida útil ambiental (LCA - Life Cycle Assessment) e o 

planeamento da vida útil das construções 

ISO 15686-7: 

2006 

Performance evaluation for 

feedback of service life data 

from practice 

Base genérica para avaliação de desempenho; feedback dos dados da 

vida útil de edifícios existentes e activos construídos; definição dos 

termos usados e de como o desempenho técnico pode ser descrito e 

documentado 

ISO 15686-8: 

2008 

Reference service life and 

service-life estimation 

Prestação, selecção e formatação de dados da vida útil de referência e 

aplicação destes dados para estimar a vida útil pelo método factorial 

ISO 15686-9: 

2008 

Guidance on assessment of 

service-life data 
Guia para apresentação dos dados da vida útil de referência 

ISO 15686-

10: 2010 

When to assess functional 

performance 

Guia de quando se devem especificar ou verificar requisitos de desempenho 

funcional, durante a vida útil dos edifícios, e de quando verificar a 

capacidade dos edifícios para atender às necessidades identificadas 

ISO 15686-

11: 2014 
Terminology 

Compilação dos termos e definições de conceitos para estabelecer um 

vocabulário aplicável tanto na construção como na utilização de um edifício e 

no planeamento da vida útil do mesmo 

1.4.4.2 BS 7543 - Reino Unido 

A norma BS 7543, Guide to durability of building and buildings elements, products and components, foi 

publicada no Reino Unido, em 1992, e é aplicável a edifícios novos. Esta norma fornece orientações sobre 

a durabilidade e da vida útil prevista de um edifício e seus componentes. Segundo a norma, a previsão da 

vida útil pode ser realizada: através de experiência adquirida em edifícios com características 

semelhantes; medindo a taxa de deterioração natural para um curto período de tempo e estimando o valor 

limite através de uma interpolação; e por fim, através de ensaios de envelhecimento acelerado. 

1.4.4.3 Principal guide for service life planning of buildings - Japão 

O Principal guide for service life planning of buildings foi publicado em 1989, pelo Architectural 

Institute of Japan, e foi o primeiro guia sobre reabilitação, servindo de base a muitas das normas que, 

posteriormente, seriam desenvolvidas. Segundo Silva (2009), neste documento, o fim da vida útil é 

definido pela deterioração física ou obsolescência e tem como principal objectivo a regulação da 

previsão da vida útil dos edifícios e dos seus componentes. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_15686-1&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_15686-2&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_15686-3&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_15686-4&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_15686-5&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_15686-6&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_15686-7&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_15686-8&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_15686-9&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_15686-10&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_15686-10&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_15686-11&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_15686-11&action=edit&redlink=1
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1.5 Organização da dissertação 

A presente dissertação desenvolve-se, ao longo de 5 capítulos. De seguida, é apresentado um breve 

resumo de cada um desses capítulos: 

 Capítulo 1 - Introdução: neste capítulo, é feita a introdução aos principais assuntos tratados ao 

longo da dissertação, explicando a relevância da realização da mesma, descrevendo os objectivos 

que se pretende alcançar. Este capítulo apresenta o estado da arte, relativamente à temática da 

vida útil, definindo esse conceito, a importância do seu estudo, diferentes abordagens e métodos 

disponíveis e ainda um enquadramento normativo sobre o assunto; 

 Capítulo 2 - Paramentos em betão à vista: neste capítulo, são apresentadas as características das 

superfícies em betão à vista, os seus requisitos, os seus constituintes, as principais anomalias 

associadas a este tipo de superfície, as suas causas mais prováveis e os seus níveis de degradação; 

 Capítulo 3 - Trabalho de campo e modelos de degradação: em primeiro lugar, é analisada a 

amostra recolhida nos estudos anteriores (Serralheiro, 2016), procurando identificar as principais 

deficiências da mesma, com o objectivo de ter uma amostra mais equilibrada e mais 

representativa. Posteriormente, são analisados mais casos de estudo, que permitem colmatar 

algumas dessas fragilidades. A amostra recolhida é tratada, para ser adicionada à amostra 

existente, procurando definir o fim da vida útil, para a totalidade da amostra. Por fim, são 

traçadas as curvas de degradação, em função de diversos factores, para que se possa perceber 

a sua influência na degradação das superfícies; 

 Capítulo 4 - Método factorial: este capítulo pretende dar resposta ao objectivo principal desta 

dissertação, através da aplicação de uma fórmula de cálculo para a durabilidade de superfícies de 

betão a vista, baseada no método factorial. Em primeiro lugar, é calculada a vida útil prevista para 

todas as superfícies analisadas; em seguida, são elaborados gráficos, para estimar o impacte dos 

factores seleccionados no capítulo 3 na vida útil da amostra em análise. Estes gráficos são 

comparados com os resultados obtidos nas curvas de degradação, para que se possa proceder a 

uma quantificação inicial dos subfactores do método factorial. Neste capítulo, é ainda estabelecido o 

valor da vida útil de referência para superfícies em betão à vista. Por fim, são analisados seis 

cenários para a quantificação dos factores modificadores e aplicação do método factorial a estas 

superfícies; 

 Capítulo 5 - Conclusão: neste capítulo, são expostas as principais conclusões obtidas ao longo 

da dissertação, sendo também propostos desenvolvimentos futuros considerados relevantes 

para o desenvolvimento desta temática; 

 Na bibliografia, são apresentadas todas as referências consultadas para a realização da 

presente dissertação; 

 Em anexo, apresenta-se todos os elementos auxiliares à realização da presente dissertação, 

nomeadamente: a ficha de inspecção utilizada, a lista dos edifícios inspeccionados e por último a 

lista das superfícies inspeccionadas. 

Neste capítulo, procurou-se enquadrar a dissertação, dando uma justificação para a importância da 

mesma, definindo os objectivos que se pretende alcançar e a metodologia a seguir. De seguida, é 
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definido o conceito de vida útil, mostrando exemplos de várias metodologias e abordagens, que 

podem ser utilizadas para o estudo desta temática, dando mais destaque ao método factorial, visto 

ser o método utilizado na presente dissertação. Por último, descreve-se, de forma sucinta, a 

organização do documento, com uma breve referência ao conteúdo de cada capítulo.  
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2. Paramentos em betão à vista 

2.1 Introdução 

Este capítulo tem como principal objectivo a caracterização do betão à vista como revestimento 

exterior. Inicialmente, é definido o conceito de betão à vista e, em seguida, são enumerados os 

principais requisitos que este tipo de superfície tem de cumprir, quer a nível normativo quer funcional. 

Posteriormente, é descrito o processo construtivo deste tipo de superfície, procurando abordar as 

principais etapas e identificar as anomalias resultantes de erros de execução; são também descritos 

os vários tipos de acabamentos possíveis nas superfícies de betão à vista. São identificadas as 

anomalias que ocorrem nestas superfícies e as suas principais causas prováveis. Por fim, são 

descritos os níveis de degradação considerados para cada uma das anomalias analisadas. 

2.2 Conceitos 

Apesar de o betão ser essencialmente utilizado como material estrutural, que habitualmente funciona 

como suporte de diferentes tipos de revestimentos, este paradigma tem vindo a mudar e, cada vez 

mais, é considerada a possibilidade de ser utilizado como acabamento da superfície. 

Para o desenvolvimento desta dissertação, importa referir que é definido como betão à vista todo o 

elemento de betão que tenha as suas superfícies expostas, não sendo estas alvo de qualquer tipo de 

revestimento para além de tintas ou vernizes (Coelho, 2015). 

Nesta dissertação, dá-se maior destaque às anomalias que envolvem a componente arquitectónica 

do elemento, não sendo por isso avaliada a sua integridade estrutural. 

2.3 Requisitos 

As superfícies de betão à vista têm de dar resposta a diversos requisitos para que possam ser 

consideradas uma solução viável. De seguida, aborda-se algumas das normas mais relevantes, a 

nível nacional e internacional, sendo ainda referidos os principais requisitos funcionais. 

2.3.1 Exigências normativas 

A nível nacional, existem diversas normas que, apesar de não serem específicas de betão à vista, 

incidem sobre esta temática ou têm informação relevante para este trabalho, entre as quais a NP EN 

1504: 2006 “Produtos e sistemas para a protecção e reparação de estruturas de betão”. Compõem esta 

norma 10 partes, das quais é relevante destacar: a parte 2 (NP EN 1504-2: 2006) que fornece 

especificações para produtos / sistemas de protecção superficial do betão; a parte 3 (NP EN 1504-3: 

2006) que, por sua vez, fornece especificações para a reparação estrutural e não estrutural; e a parte 9 

(NP EN 1504-9: 2009), que define os princípios gerais para o uso de produtos e sistemas (BASF, 2013). 

A colocação das armaduras e do betão, a sua compactação e cura estão definidos na NP ENV 

13670-1: 2007 “Execução de estruturas em betão. Parte 1: Regras gerais”. 

A NP EN 206-1: 2007 “Betão - Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade” define 
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como deve ser especificado e produzido o betão que pode ser comercializado no mercado nacional; 

para tal, remete para diversas especificações LNEC e outros documentos normativos. Na Figura 2.1, 

pode-se observar as diversas normas e especificações utilizadas e o seu âmbito de aplicação. 

Devido à ausência de normas específicas para betão à vista em Portugal, pode ser necessário 

recorrer a normas internacionais tais como a norma do ACI Committee 303 (2004) “Guide to cast-in-

place architectural concrete practice”, que define um conjunto de recomendações a ter em conta 

aquando da execução de superfícies de betão à vista e abrange desde a importância dos materiais a 

utilizar, cofragem, betonagem, cura e ainda tratamentos a ser realizados depois da descofragem. 

 

Figura 2.1 - Enquadramento da NP EN 206-1 na normativa, adaptado de NP EN 206-1: 2007 

Existem também diversos países, entre os quais a Alemanha, Áustria, Austrália, Suíça e América, 

onde já se encontram disponíveis normas sobre esta temática, o que pode ajudar a implementação 

de boas práticas quando se executa superfícies de betão à vista. 

2.3.2 Exigências funcionais 

As superfícies de betão à vista devem dar resposta a um conjunto de exigências funcionais, 

semelhantes às dos restantes tipos de revestimentos, passiveis de constituir as fachadas dos 

edifícios. Entre as principais exigências, tem-se a protecção contra acções de agentes agressivos, 

como a precipitação, choques e sujidade, garantindo ainda segurança, estanqueidade, planeza e 

regularidade superficial do paramento (Lucas, 1990; Veiga et al., 2016). 

2.4 Betão 

Neste ponto, aborda-se a tecnologia envolvida na execução de superfícies de betão à vista, mais 

propriamente o seu processo construtivo, descrevendo as principais etapas e mostrando a sua influência 

na superfície final. Serão, também, caracterizados alguns dos acabamentos possíveis neste material. 
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2.4.1 Processo construtivo 

Todas as fases envolvidas no processo construtivo do betão à vista vão influenciar a sua qualidade e 

durabilidade. É assim importante que exista um controlo de todas as etapas a seguir descritas, para 

garantir que a superfície de betão à vista tenha um desempenho adequado ao longo da sua vida útil. 

2.4.1.1 Ligante 

Um ligante, para poder ser utilizado na produção de betão, tem de estar de acordo com a NP 197 

“Cimentos”, sendo que, para uma mesma obra, deve ter sempre a mesma proveniência, de forma a 

garantir não só características físicas e químicas adequadas, mas também homogeneidade de cor 

em toda a superfície (Neville, 2015; Inácio, 2005). 

Para obter menores variações de tonalidade, o ligante escolhido é muitas vezes o cimento branco em 

detrimento do cimento cinzento. Esta opção, apesar de mais cara, pois o cimento branco tem um 

custo superior ao do cimento cinzento, permite obter melhores resultados. O cimento cinzento é 

utilizado quando se pretende produzir um betão de cor mais escura (Nunes, 2003). 

2.4.1.2 Agregados 

Os agregados correspondem a cerca de 75% do volume do betão, o que demonstra a influência que 

estes podem ter na resistência e porosidade do produto final. Sendo assim, é importante controlar as 

suas características. 

Existem em Portugal as normas NP EN 12620: 2004 (agregados normais), NP EN 13055-1: 2011 

(agregados leves) e ainda a especificação LNEC E 454 referente às condições de fornecimento e 

armazenamento que os agregados devem respeitar para poder ser utilizados na formulação de betões. 

A escolha dos agregados influencia também a coloração da superfície final, sendo que os agregados 

finos e o ligante são particularmente relevantes quando se pretende um acabamento final liso e os 

agregados grossos ganham maior importância quando se pretende um acabamento em que estes 

fiquem expostos (Moreira, 1991). 

2.4.1.3 Água de amassadura 

A água a adicionar à mistura deve ser a necessária para garantir a hidratação completa do cimento 

(Brito, 1987) e ao mesmo tempo uma trabalhabilidade adequada da mistura no estado fresco, para 

que seja possível a sua correcta colocação em todo o molde. O aumento da relação água / cimento 

da mistura conduz a um aumento da porosidade do betão, o que por sua vez leva a uma menor 

resistência ao ataque por cloretos (CEB, 1992). A relação água / cimento influencia também a 

coloração do betão pelo que deve ser mantida constante em toda a obra (Nawy, 1997). 

2.4.1.5 Adjuvantes 

Para serem utilizados, os adjuvantes devem respeitar a norma NP EN 934-2 de 2003 - “Adjuvantes para 

betão, argamassas e caldas de injecção. Parte 2: Definições, requisitos, conformidade, marcação e 
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rotulagem”. Os adjuvantes são adicionados à mistura do betão com o objectivo de melhorar as suas 

propriedades e são geralmente utilizados em quantidades inferiores a 5% da massa do ligante. 

Os adjuvantes existentes são: superplastificastes; introdutores de ar; aceleradores e retardadores de 

presa; aceleradores do endurecimento; hidrófugos; inibidores de corrosão das armaduras; entre outros 

(Chen e Liew, 2002). 

2.4.1.6 Adições 

Em superfícies de betão à vista, é usual utilizar uma quantidade de finos entre 400 e 600 kg/m
3
, 

especialmente se se tratar de betões auto-compactáveis. Como esta dosagem de cimento seria 

excessiva e poderia originar problemas (aumento da retracção e da fendilhação), pode-se optar por 

substituir parte da dosagem por uma adição, quer do tipo I (adições praticamente inertes, e.g. filler 

calcário) quer do tipo II (adições com propriedades pozolânicas, e.g. cinzas volantes, ou hidráulicas 

latentes, e.g. escórias), desde que estas respeitem as normas EN 450: 2012 e a EN 13263: 2005, 

respectivamente.  

As adições, pela sua grande capacidade de absorver água, permitem ainda reduzir a água libertada 

durante o processo de vibração o que contribui para a diminuição das manchas nas superfícies (Nunes, 

2003). 

2.4.1.7 Pigmentos 

Os pigmentos são utilizados quando se pretende alterar a coloração do betão. Para tal, são 

normalmente adicionados à mistura óxidos metálicos, sendo que diferentes óxidos correspondem a 

diferentes cores. 

A dosagem dos pigmentos depende de diversos factores pelo que devem ser executados painéis de 

teste que permitam identificar qual a concentração necessária. Segundo a ASTM C979 (2016), a 

utilização de dosagens superiores a 10% do peso de ligante pode comprometer significativamente a 

qualidade do betão. 

2.4.1.8 Armaduras 

As armaduras geralmente não apresentam problemas de fabrico, mas é necessário ter alguns cuidados 

para que estas não comprometam a durabilidade ou o aspecto das superfícies de betão a vista. 

Estes cuidados passam por realizar a betonagem o mais rapidamente possível, depois de as 

armaduras terem sido colocadas nas cofragens, para evitar a corrosão das mesmas (Secil, 2011). É 

também importante garantir que as armaduras se encontram limpas de qualquer substância (argilas, 

óleos ou ferrugem) que possa comprometer a aderência ou o aspecto do betão. 

Deve ser ainda controlado o espaçamento entre varões nas zonas que se encontram densamente 

armadas, para evitar que exista uma separação do agregado grosso da restante pasta do betão, 

tendo também em atenção o espaço necessário para fazer uma correcta vibração. Para garantir o 
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correcto recobrimento das armaduras, é importante a utilização de espaçadores, o arame utilizado 

para amarrar as armaduras deve ser em aço inox ou em aço galvanizado e a amarração deve ser 

feita para o interior do elemento (Secil, 2011). 

2.4.1.9 Cofragens 

A escolha de um sistema de cofragem adequado é muito relevante, pois este contribui em grande parte 

para o aspecto final da superfície. Por exemplo, uma cofragem que tenha maior porosidade conduz a uma 

tonalidade mais escura da superfície final, quando comparada com uma superfície realizada com uma 

cofragem menos porosa. Pode-se ainda optar por uma cofragem de permeabilidade controlada, que vai 

permitir melhorar o aspecto da superfície em relação às duas soluções anteriores (Chen et al., 2012). 

É ainda essencial garantir o alinhamento entre painéis, para que sejam evitadas anomalias como a 

falta de planeza da superfície. É necessário dedicar especial atenção às juntas entre painéis e à zona 

das tiges, pois se estas zonas não se encontrarem perfeitamente estanques podem permitir a 

passagem de finos, o que também prejudica a qualidade estética da superfície (Chen et al., 2012). 

2.4.1.10 Betonagem 

Durante a betonagem de um elemento de betão, é preciso que esse processo não se realize de alturas 

demasiado elevadas, de forma a evitar a sua segregação. Segundo dados da Secil (2011), a referida 

altura corresponde a cerca de 1.5 m e apenas se deve realizar a betonagem se não estiver a chover, 

referem ainda que a temperatura deve estar entre 10 e 30 ºC se se trabalhar com betão branco. 

Após o espalhamento, o betão deve ser vibrado. Para tal, é recomendável que as camadas não 

sejam superiores a 50 cm, pois é essencial que o vibrador atravesse a camada superior e parte da 

camada inferior, para garantir que não exista nenhuma descontinuidade entre camadas. Para que 

este processo ocorra da forma mais correcta, é necessário que o tempo entre a betonagem das 

diferentes camadas não seja demasiado extenso. Durante o processo de vibração, o vibrador não 

deve entrar em contacto com a cofragem nem com as armaduras (Secil, 2011). 

2.4.1.11 Agentes descofrantes 

O agente descofrante tem por função garantir que o betão fresco não fica aderido ao molde, 

facilitando a descofragem. É por isso importante que o produto seleccionado seja compatível com a 

mistura de betão e com a cofragem a ser utilizada. 

A Secil (2011) recomenda que os agentes descofrantes sejam solúveis em água e de origem 

parafínica, e ainda que a sua aplicação seja executada tal como indicada pelo fabricante, procurando 

assim evitar anomalias daí resultantes como, por exemplo, manchas. 

2.4.1.12 Cura e descofragem 

O processo de cura do betão inicia-se cerca de duas horas depois da betonagem estar concluída, a 

partir desse momento, é importante manter a superfície de betão húmida e, para isso, deve-se optar 
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pela aspersão de água limpa, em vez de recorrer a produtos de cura, pois estes podem originar 

manchas na superfície (Secil, 2011). 

O processo de desconfrangem deve ser realizado no tempo apropriado. A descofragem precoce de 

elementos pode provocar a quebra de arestas ou o arrancamento de material, ao passo que uma 

desmoldagem tardia pode conduzir a manchas na superfície e, por fim, é importante manter o tempo 

de descofragem em superfícies adjacentes, visto que uma variação do mesmo pode conduzir a uma 

variação da cor da superfície final (Nero e Nunes, 1997). 

2.4.2 Tipo de acabamento da superfície 

O betão à vista pode apresentar diversos tipos de acabamentos da sua superfície, sendo que todos 

têm processos de execução diferentes, que resultam em vantagens e desvantagens. São essas 

mesmas vantagens e desvantagens que devem ser tidas em conta quando é feita a escolha, por 

parte do projectista, do tipo de acabamento a ser executado na superfície. 

2.4.2.1 Acabamento natural 

Este (Figura 2.2) é o acabamento que se obtém quando apenas se executa a descofragem do betão, 

não sendo realizada qualquer intervenção posterior. Pode apresentar diferentes aspectos, pois o 

betão adquire o aspecto do molde e, por isso, o aspecto final varia em função do molde utilizado. 

2.4.2.2 Polido 

A superfície polida (Figura 2.2) é obtida através de um processo mecânico. Este processo é 

efectuado após a descofragem da superfície e consiste na abrasão da superfície por diferentes níveis 

abrasivos até que se obtenha a profundidade de desgaste pretendida. A etapa final deve ser repetida 

quantas vezes forem necessárias, para obter o nível de brilho especificado. 

2.4.2.3 Relevo por moldagem 

Este tipo de acabamento (Figura 2.2) tira partido do facto de o betão ser introduzido no molde no 

estado fresco, adaptando-se à forma do mesmo e assim, através de moldes metálicos, elastómeros, 

silicones ou de poliuretano, é permitido ao betão adquirir diferentes formas geométricas ou texturas, 

quer em baixo-relevo quer em alto-relevo (PCA, 2007). 

 

Figura 2.2 - Exemplo de acabamento natural (esquerda), acabamento polido (centro) e relevo por moldagem (direita) 
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2.4.2.4 Bujardado 

Neste acabamento, a superfície, depois de desmoldada, sofre um processo mecânico com recurso a 

martelo pneumático e a bujarda (Figura 2.3), com o objectivo de expor os agregados. Devido ao 

potencial destrutivo deste processo, é necessário garantir que a superfície tem resistência suficiente 

antes da realização do mesmo, tendo especial cuidado com as zonas de aresta (CCAA T59, 2008). 

2.4.2.5 Jacteado 

Com este acabamento, o agregado fica exposto, podendo o nível de exposição ser controlado (Figura 

2.3). Para facilitar o processo de jacteamento, esta técnica pode ser combinada com retardadores de 

pressa. É importante a manutenção do tempo decorrido após a betonagem, do equipamento e da 

equipa que realiza o processo, pois a alteração do tempo, da distância, velocidade ou pressão vão 

conduzir a diferenças no aspecto da superfície (Nawy, 2008). 

2.4.2.6 Escassilhado 

Este acabamento confere à superfície de betão um aspecto rústico e semelhante ao de uma rocha e, 

para tal, a superfície é picada (Figura 2.3). Tratando-se de um processo de difícil execução e 

controlo, este método depende da experiência e capacidade técnica do manobrador, pelo que é então 

aconselhável a utilização de um recobrimento adicional. 

 

Figura 2.3 - Exemplo de processo de bujardagem com exposição do agregado (esquerda), acabamento jacteado 

(centro), acabamento escassilhado (direita) (CCAA T57, 2006) 

2.4.2.7 Flamejado 

No processo de flamejamento, é passada uma chama na superfície de betão, que adquire uma 

textura rugosa e uma coloração ligeiramente mais clara do que a original (Figura 2.4). Para este 

processo ser correctamente aplicado, o betão deve ter na sua constituição agregados graníticos, pois 

estes têm a capacidade fundente necessária (Reis, 2012). 

2.4.2.8 Foto impressão 

A foto impressão utiliza uma fotografia impressa em papel, que é colocada na cofragem de forma 

invertida, para evitar que a imagem fique reflectida no betão. A imagem é transferida da fotografia 

para a superfície de betão através da absorção capilar (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 - Exemplo de acabamento flamejado (esquerda), de foto impressão (direita) (Architonic, 2015) 

2.5 Caracterização das anomalias 

Silva (2015) propôs um sistema para classificação das anomalias que podem surgir em superfícies de 

betão à vista, procurando homogeneizar a descrição destas anomalias, permitindo que diferentes 

inspectores descrevam a mesma anomalia do mesmo modo. 

2.5.1 Anomalias estéticas ou visuais 

São consideradas anomalias estéticas ou visuais as que não têm influência directa na integridade do 

revestimento, condicionando apenas o seu aspecto, ou seja, a sua qualidade estética. 

2.5.1.1 Manchas 

As manchas nas superfícies de betão à vista podem ter diversas origens (Figura 2.5), entre as quais: 

sujidade; humidade; corrosão; erros de concepção e execução. A sujidade e manchas de humidade são 

caracterizadas por uma variação não uniforme da coloração da superfície. As manchas devido a erros 

de concepção e execução resultam da utilização de betões ou agregados de diferentes proveniências, 

colocação ou vibração deficiente do betão, produtos descofrantes, variação da absorção da cofragem e 

ainda do facto de a cofragem não ter sido devidamente limpa e preparada (Moreira, 1991). 

  

Figura 2.5 - Manchas de sujidade (esquerda) e de corrosão (direita) 

2.5.1.2 Eflorescências 

As eflorescências são caracterizadas por uma mancha de cor clara à superfície do betão (Figura 2.6) 

e não representam problemas significativos para a superfície de betão, para além de serem 

visualmente inestéticas, excepto nos casos em que a cristalização dos sais, em vez de surgir à 
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superfície, ocorre no interior do betão, o que pode conduzir à sua fissuração e empolamento 

(Coutinho, 2006). 

 

Figura 2.6 - Exemplo de eflorescências 

Uma das principais causas deste tipo de anomalia são os sais dissolvidos na água de amassadura. 

Para existirem condições para a percolação dos sais no interior do betão, tem de existir humidade no 

interior do mesmo. 

2.5.1.3 Colonização biológica 

A colonização biológica é caracterizada pelo desenvolvimento, na superfície, de microorganismos 

(Figura 2.7). Para que tal ocorra, é necessário que se verifiquem diversas condições, como no caso 

dos fungos, que necessitam de humidade relativa igual ou superior a 70%, temperatura entre 5 e 35 

ºC, existência de nutrientes e, por fim, presença de esporos de fungos (PCA, 2007). 

2.5.1.4 Erosão / desgaste 

Neste tipo de anomalia, tal como pode ser observado na Figura 2.7, a pasta de cimento presente à 

superfície vai sendo erodida pela acção do vento e da água que transportam partículas sólidas 

(Gaspar e Brito, 2008). A propagação desta anomalia vai depender de diversos factores, entre os quais 

a velocidade com que são transportadas as partículas e algumas das características das mesmas, 

como a sua forma, dureza e dimensão. Para uma melhor resistência a esta anomalia os agregados 

devem ter uma granulometria adequada. A resistência é ainda dependente do tipo de betão utilizado, na 

medida em que um betão com um maior volume de agregados grossos e menos pasta de cimento tem 

mais resistência à proliferação desta anomalia (CEB, 1992). 

   

Figura 2.7 - Exemplo de colonização biológica (esquerda) e de desgaste / erosão (direita) 
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2.5.1.5 Bolhas de pele 

As bolhas de pele são o resultado de bolhas de ar que ficam retidas entre a cofragem e o betão, o 

que se pode dever a diversos factores, como betão pouco trabalhável, insuficiente compactação do 

betão ou cofragem impermeável, que não permite a passagem das bolhas de ar através da sua 

superfície. Esta (Figura 2.8) é uma das anomalias mais comuns em superfícies de betão à vista e das 

mais difíceis de eliminar por completo. No entanto, normalmente só é detectável quando se vê a 

superfície mais de perto, sendo imperceptível a distâncias elevadas (Moreira, 1991). 

 

Figura 2.8 - Exemplo de bolhas de pele 

2.5.1.6 Graffiti 

Os graffiti (Figura 2.9) não são uma anomalia que possa ser modelada, uma vez que são o resultado 

de actos de vandalismo e por isso têm uma natureza aleatória, que não pode ser controlada ou 

prevista. Gaspar (2009) sugere que se devem identificar graus de risco para cada fachada, em função 

do local onde esta se localiza. 

 

Figura 2.9 - Exemplos de superfícies com graffiti 

2.5.2 Anomalias mecânicas 

As anomalias mecânicas resultam de esforços ou deslocamentos impostos à superfície de betão e 

que têm a capacidade de causar a separação física entre partículas. 

2.5.2.1 Fissuração mapeada 

Este tipo de fissuração (Figura 2.10) é caracterizado pelo aspecto de malha irregular. Este tipo de 

anomalia acontece apenas na camada superficial, pelo que muitas vezes não necessita de 
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reparação, pois o que está em causa é mais uma vez o aspecto da superfície e não a sua integridade 

estrutural (CCAA T57, 2006). Existem diversas causas para esta anomalia, mas as mais comuns são as 

reacções expansivas (álcalis-sílica) ou a retracção do betão. 

2.5.2.2 Fissuração direccionada 

Este tipo de fissuração caracteriza-se por ter uma direcção principal bem definida (Figura 2.11), 

fornecendo assim indicações sobre as suas causas, que podem ser elevados gradientes térmicos, 

assentamentos diferenciais, acções de sobrecarga, assentamento plástico do betão, colocação incorrecta 

das armaduras em obra, corrosão das armaduras e remoção prematura das cofragens (CEB, 1992; 

Committee 224, 1998). 

  

Figura 2.10 - Exemplo de fissuração mapeada Figura 2.11 - Exemplo de fissuração direccionada 

2.5.2.3 Desagregação 

Desagregação (Figura 2.12) é a desintegração das camadas superficiais devido à perda de capacidade 

aglutinante da pasta de cimento, o que poderá conduzir à separação dos diferentes elementos do betão 

(Brito, 1987). Na primeira fase deste processo, existe uma variação da coloração da superfície que é 

seguida de um aparecimento de fendas que vão aumentando progressivamente. Posteriormente, e 

devido ao aumento de volume das camadas exteriores, dá-se a rotura da pasta de cimento. As 

principais causas desta anomalia são os ataques de cloretos, sulfatos, ácidos e os ciclos de gelo / degelo. 

 

Figura 2.12 - Exemplo de desagregação (Serralheiro, 2016) 

2.5.2.4 Descasque 

O descasque ocorre quando existe a delaminação da camada de recobrimento de forma parcial ou 

total (Figura 2.13). Esta ocorrência pode resultar na exposição da armadura aos agentes 

atmosféricos. Esta anomalia pode ser causada por ciclos de gelo / degelo, pela corrosão das 
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armaduras, pela existência de agregados reactivos (Brito, 1987), ou ainda durante o processo de 

descofragem, onde o betão fica aderido ao molde e, se a resistência do betão de recobrimento for 

inferior à resistência da ligação betão / cofragem ou da própria cofragem, pode ocorrer o seu 

destacamento (CCAA T57, 2006). 

 

Figura 2.13 - Exemplo de descasque 

2.5.3 Anomalias construtivas/ geométricas 

São consideradas anomalias construtivas as anomalias que derivam de erros ao nível do projecto, 

execução ou na selecção dos materiais a aplicar. 

2.5.3.1 Defeitos de planeza 

Os defeitos de planeza (Figura 2.14) são o resultado de cofragens desalinhadas antes do início do 

processo de betonagem ou, quando sofrem esse desvio durante o processo de betonagem, devido ao 

impulso provocado pelo betão no estado fresco. Isto engloba desalinhamentos entre superfícies 

adjacentes ou defeitos de planeza no próprio elemento. 

 

Figura 2.14 - Exemplo de defeitos de planeza 

2.5.3.2 Ninhos de agregados / chochos 

Esta anomalia caracteriza-se por cavidades na superfície de betão (Figura 2.15). Estas cavidades 

resultam de o espaço existente entre agregados grossos não se encontrar completamente preenchido 

pela pasta de cimento. Entre as diversas causas que podem dar origem ou contribuir para o 

aparecimento de ninhos de agregados, estão a falta de estanqueidade da cofragem, pois permite a 

passagem da argamassa e a utilização de betões com uma quantidade insuficiente de finos. 
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Figura 2.15 - Exemplos de ninhos de agregados / chochos 

2.5.3.3 Marcas de tiges 

As marcas de tiges (Figura 2.16) são inevitáveis, pois durante o processo de execução de uma 

parede de betão existe a necessidade de ligar os painéis de cofragem para que estes possam resistir 

aos impulsos causados pelo betão. Assim sendo, apenas se considera marcas de tiges como uma 

anomalia quando estas diferem do que foi projectado. As principais causas desta anomalia são as 

juntas de cofragem que permitem a fuga dos finos do betão, a falta de consideração deste pormenor 

em fase de concepção e uma descofragem pouco cuidada. 

 

Figura 2.16 - Exemplo de marcas de tiges 

2.5.3.4 Esbabaçado 

Esta anomalia (Figura 2.17) é caracterizada por escorrências de calda de cimento sobre uma 

superfície. Isto acontece quando a cofragem não tem resistência suficiente para impedir que exista 

passagem de agregados finos para a camada inferior, betonada anteriormente e que já se encontra 

em fase de presa, escorrendo assim sobre a superfície já finalizada (Brito et al., 2009). 

 

Figura 2.17 - Exemplo de esbabaçado 
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2.5.3.5 Crostas 

As crostas (Figura 2.18) correspondem a uma saliência de argamassa na superfície. São, 

geralmente, o resultado de juntas de betonagem mal executadas ou de deformações nos painéis de 

cofragem que permitem a sua criação (Moreira,1991). 

 

Figura 2.18 - Exemplo de crostas 

2.5.3.6 Incrustações de cofragem 

A presente anomalia ocorre quando uma parte da cofragem fica aderida à superfície de betão (Figura 

2.19). Este é o fenómeno complementar do descasque, ou seja, quando se realiza o processo de 

descofragem existem três possibilidades. Pode acontecer a separação entre a cofragem e o betão na 

sua ligação, o que é a situação desejável. Pode, ainda, ocorrer uma de duas opções: descasque, se o 

betão tiver menor resistência do que o material de cofragem, ou incrustações de cofragem, quando a 

resistência do betão é superior. 

 

Figura 2.19 - Exemplo de incrustações de cofragem 

Esta anomalia é mais comum em cofragens de madeira ou de plástico. As fitas adesivas de neoprene 

ou de borracha, usadas para colmatar as juntas entre painéis, ou nos cantos, podem também 

aparecer incrustadas (Moreira,1991). 

2.6 Classificação das principais causas de anomalias 

A classificação das principais causas de anomalias utilizada nesta dissertação segue a desenvolvida 

por Silva (2015), que por sua vez utilizou a classificação proposta por Silvestre (2005) o qual 

adicionou dois grupos de causas prováveis à classificação apresentada por Brito (1992). 

Obtém-se assim seis grupos, dispostos por ordem cronológica da fase em que podem influenciar a 



23 
 

superfície, que são considerados os principais causadores de anomalias, sendo estes grupos, os 

seguintes: i) erros de projecto; ii) erros de execução; iii) acções ambientais; iv) acções mecânicas; v) 

agentes agressivos; vi) utilização e manutenção. 

2.6.1 Erros de projecto 

Para a realização de qualquer obra de betão à vista, é necessária a elaboração de um projecto. É 

nesta fase, que deve ser analisada a viabilidade técnica, o tipo de acabamento pretendido para a 

superfície e planeada a manutenção da superfície ao longo do tempo (Secil, 2011). É ainda nesta fase 

que devem ser consideradas as soluções a adoptar em pormenores construtivos, como pingadeiras e 

remates, pois são muitas vezes estes a causa de anomalias (Silva, 2015). 

2.6.2 Erros de execução 

Os principais erros de execução estão relacionados com a preparação das superfícies para a 

betonagem e podem incluir a utilização de painéis de cofragem, que não se encontram totalmente 

limpos devido às utilizações anteriores, ou mesmo a utilização de painéis que já se encontram em 

mau estado, por estarem empenados ou por apresentarem uma superfície deformada. 

É ainda fonte de anomalias a forma como os materiais são armazenados e a colocação de armaduras 

sem espaçadores, que pode originar um recobrimento insuficiente. A incidência de todas estas 

anomalias poderia ser reduzida ou eliminada através da utilização de mão-de-obra mais qualificada e 

de um melhor controlo dos trabalhos. 

2.6.3 Acções ambientais 

As superfícies de betão à vista estão expostas às acções ambientais e, deste modo, acções como a 

exposição solar, acção do vento, a presença de água, humidade, ciclos gelo / degelo e ainda a 

presença de partículas de sujidade vão influenciar a superfície final. 

Contudo, é relevante considerar o facto de que, devido ao betão ser o material de construção mais 

utilizado na actualidade, se verifica uma progressiva melhoria nas respostas dadas, no que 

corresponde a exigências estéticas, funcionais, técnicas e, sobretudo, ambientais (Nunes, 2013). 

2.6.4 Acções mecânicas 

As acções mecânicas a que as superfícies estão sujeitas, passíveis de causar anomalias são: a 

ocorrência de choques; abrasão da superfície; corrosão ou expansão das armaduras; deslocamentos 

da estrutura, tais como assentamentos; e ainda concentrações de esforços. 

2.6.5 Agentes agressivos 

Como agentes agressivos, deve-se considerar ambientes particularmente adversos para a superfície, 

como ambientes com presença de cloretos, por exemplo, na zona costeira e ainda os próprios 

materiais utilizados. Os materiais aplicados podem ter na sua constituição componentes capazes de 

gerar anomalias desde agregados com sílica reactiva, que originam reacções álcalis-sílica com os 
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álcalis do cimento, ou os próprios adjuvantes e agentes descofrantes, que podem potenciar o 

aparecimento de anomalias estéticas. 

2.6.6 Utilização e manutenção 

A utilização e manutenção são etapas cruciais para o aspecto de uma superfície de betão, devendo 

ainda existir um plano de inspecções periódicas, que permita identificar anomalias em fases precoces 

do seu desenvolvimento. Este plano vai permitir uma melhor decisão sobre quando e como actuar, 

evitando assim a proliferação das referidas anomalias. 

As principais causas de anomalias, durante a fase de utilização e manutenção, são a periodicidade 

inadequada da limpeza das superfícies, acções de manutenção ou pequenas reparações, executadas 

de forma insatisfatória, e o vandalismo. 

2.7 Níveis de degradação 

Na Tabela 2.1 são, apresentados os níveis de degradação para todas as anomalias. Anomalias que são 

consideradas mais graves só aparecem representadas em níveis mais elevados, por exemplo, a 

fissuração direccionada com uma abertura superior a 3 mm apenas aparece nos níveis 3 e 4, pois é 

considerada bastante grave, comprometendo a integridade e segurança da superfície de betão à vista. 

Para analisar a gravidade de uma determinada anomalia, é medida a percentagem de área que a 

mesma ocupa na superfície. Assim sendo, estão definidos, na Tabela 2.1, todos os níveis possíveis 

para cada anomalia e quais os limites que correspondem a cada nível. 

Para o caso da fissuração, não é possível medir directamente a área de uma fissura, é por isso 

considerada uma área de influência correspondente a 1 cm para cada lado da fissura. 

Tabela 2.1 - Níveis de degradação para as diversas anomalias (adaptado de Serralheiro, 2016) 

Grupos da 

anomalia 
Descrição da anomalia 

Nível de degradação 

Nível 0 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Anomalias 

estéticas 

Manchas de sujidade 

Sem 

degradação 

visível 

< 15% 15 a 40% > 40% 

- 

Manchas de humidade 

Manchas de corrosão 

Desgaste / erosão 

< 10% 10 a 30% > 30% 
Bolhas de pele 

Colonização biológica 

Eflorescências 

Anomalias 

mecânicas 

Desagregação / descasque 

- 

< 10% 10 a 30% > 30% 

Fissuração direccionada (≤ 0.5 mm) < 5% - - 

Fissuração direccionada (> 0.5 mm e < 3 mm) - ≥ 5% - 

Fissuração direccionada (≥ 3 mm) - < 5% ≥ 5% 

Fissuração mapeada - < 50% ≥ 50% 

Anomalias 

construtivas / 

geométricas 

Defeitos de planeza < 20% 20 a 50% > 50% 

- 

Esbabaçado < 10% ≥ 10% - 

Marcas de tiges 

- 

≤ 5% > 5% 

Nichos de agregados / chochos / crostas 
< 10% ≥ 10% 

Incrustação de cofragem 
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2.8 Conclusão 

Com a elaboração deste capítulo, definiu-se, para o âmbito deste trabalho, o conceito de betão à vista 

e demonstrou-se as principais exigências que o mesmo tem de respeitar quer a nível normativo, de 

acordo com normas nacionais e internacionais, quer a nível funcional. 

De seguida, foram analisadas as principais etapas que influenciam o processo construtivo do betão, 

procurando evidenciar os cuidados que devem ser tomados em cada uma destas etapas e as 

anomalias que podem originar na superfície final. Posteriormente tratou-se os tipos de acabamentos 

possíveis neste material e os passos principais na elaboração de cada acabamento. 

Por fim, definiu-se as anomalias características deste tipo de superfície, as quais foram 

sistematizadas por Silva (2015), fazendo de forma sucinta a caracterização das mesmas e a 

explicação das principais causas de anomalias, indicando alguns cuidados que podem ser adoptados 

para que a incidência das mesmas seja mitigada. Seguidamente, foram atribuídos, a cada anomalia, 

níveis de degradação em função da gravidade da mesma, mas também, de acordo com a incidência 

com que afecta a superfície, tal como proposto por Serralheiro (2016). 

Com este capítulo, esclareceu-se os principais tópicos relacionados com superfícies de betão à vista 

e procurou-se definir uma boa base para servir de suporte ao desenvolvimento do restante trabalho.  
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3. Trabalho de campo e modelo de degradação 

3.1 Introdução 

O trabalho de campo permite o levantamento de dados fundamentais para que se possa estudar o 

processo de degradação de superfícies de betão à vista. 

Este capítulo surge no seguimento do trabalho desenvolvido por Serralheiro (2016) e procura 

aumentar a amostra recolhida, de 174 superfícies. Inicialmente, é analisada a amostra inicial 

procedendo-se à sua caracterização, segundo diversos factores que são considerados importantes 

para a degradação deste tipo de superfícies, e ainda os tipos de anomalias presentes. De seguida, é 

apresentada a metodologia adoptada durante as inspecções. Por fim, é analisada a totalidade da 

amostra segundo os mesmos critérios que foram utilizados para caracterizar a amostra inicial. 

Para finalizar, é estudada neste capítulo a evolução da degradação de superfícies de betão à vista ao 

longo do tempo, para o que é seguida a metodologia proposta por Gaspar (2009). Nesta metodologia, 

através da quantificação e conversão dos dados recolhidos durante o trabalho de campo num modelo 

de degradação, é possível definir uma vida útil prevista para este tipo de revestimento, sendo 

posteriormente analisada a influência dos diversos factores na vida útil das superfícies de betão à vista. 

3.2 Objectivos e âmbito do trabalho de campo 

O trabalho de campo tem como objectivo a recolha de informação relativa a diferentes casos de 

estudo, devendo abranger edifícios distribuídos pelo território nacional e procurando ainda obter 

edifícios com idades e características distintas. É recolhida informação como a idade do edifício e as 

anomalias que as superfícies apresentam. Para tal, são realizadas inspecções visuais, em que a 

informação recolhida será posteriormente utilizada na elaboração de um modelo de previsão da vida 

útil de superfícies de betão à vista. 

Este trabalho de campo surge na sequência do trabalho de campo realizado por Serralheiro (2016), 

procurando assim colmatar fragilidades na amostra recolhida anteriormente e aumentar o número de 

casos estudados. Uma amostra de maior dimensão permite um tratamento estatístico de dados com 

maior representatividade, assim como a obtenção de resultados mais fiáveis. 

É importante perceber que podem surgir diversas dificuldades no decurso do trabalho de campo. Estas 

prendem-se com a não obtenção de informação sobre a última intervenção a que a superfície foi sujeita, 

bem como a data da sua realização e os trabalhos efectuados, impossibilidade de serem detectados 

alguns erros que ocorreram durante a fase de concepção e execução através apenas de inspecções 

visuais e ainda a subjectividade relacionada com o inspector. 

3.3 Análise da amostra existente e definição da amostra necessária 

A amostra analisada por Serralheiro (2016) resulta da análise da amostra originalmente identificada por 

Silva (2015), correspondente a 120 casos, à qual foram adicionados 112 casos novos. No entanto, 24 

destes foram excluídos por apresentarem bolhas de pele em mais de 40% da área da fachada, o que 
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indicia erros grosseiros na construção, 15 foram excluídos por apresentarem um erro nos materiais 

seleccionados (provavelmente um erro na formulação do betão utilizado) e foram ainda excluídas 19 

superfícies por diversos motivos: impossibilidade de se realizar a inspecção à superfície; a superfície 

encontrava-se a ser intervencionada; entre outras condicionantes que impossibilitaram a correcta 

análise da superfície. Resultaram, desta forma, 174 superfícies que foram utilizadas para o cálculo da 

curva de degradação global, que pode ser observada na Figura 3.1. As curvas de degradação serão 

analisadas na secção 3.6. Estas curvas traduzem graficamente a relação entre a evolução da 

degradação das superfícies e a idade das mesmas. 

Pode também verificar-se que cerca de 75% da variabilidade da severidade da degradação deste tipo 

de revestimento se deve à idade do mesmo, o que é demonstrado pelo coeficiente de determinação 

(R
2
) obtido. Este coeficiente permite avaliar a variabilidade da variável dependente, que pode ser 

explicada através da aplicação de uma ou mais variáveis independentes num modelo de cálculo 

(Nagelkerke, 1991). Este coeficiente fornece assim uma indicação do ajuste do modelo à realidade 

modelada. Neste caso, 25% da variabilidade da severidade da degradação das superfícies de betão á 

vista pode ser explicada por diversos factores que não são considerados na curva de degradação 

global, como a qualidade dos materiais utilizados ou as condições de execução (Silva et al., 2012). 

Assim sendo, pode-se concluir que a curva de degradação obtida traduz de forma adequada a 

degradação real deste tipo de revestimentos. 

 

Figura 3.1 - Curva de degradação global (Serralheiro, 2016) 

A caracterização da amostra utilizada vai permitir identificar as fragilidades da mesma, em termos de 

características que não têm representatividade estatística. Desta forma, é possível identificar o 

número mínimo de casos de estudo a analisar, para cada uma das características das superfícies de 

betão à vista analisadas, com o intuito de melhorar a qualidade da amostra. 

3.3.1 Idade 

A Figura 3.2 apresenta a idade dos diversos casos recolhidos por Serralheiro (2016). A idade dos casos 

de estudo é contabilizada desde a sua conclusão ou desde a data da última intervenção, se for possível 

recolher informação sobre a mesma. Como é possível verificar na Figura 3.2, uma parte significativa das 

superfícies analisadas tem uma idade inferior a 33 anos, o que demonstra o facto de esta ser uma 

solução de acabamento relativamente recente, que tem vindo a ser cada vez mais utilizada. 

y = 3E-06x3 - 0,0001x2 + 0,0036x 
R² = 0,7504 
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Figura 3.2 - Distribuição da amostra existente em função da sua idade 

Uma vez que a idade de uma fachada é considerada como o factor mais relevante para o estado de 

degradação da mesma, esta servirá de base para a determinação do número mínimo de casos que 

devem ser recolhidos, através da sua combinação com outras características específicas das 

superfícies analisadas, como por exemplo a distância ao mar. Definiu-se que 10 é o número mínimo 

de casos desejável para cada condição e, sempre que for necessário adicionar novos casos de 

estudo, estes devem ser, no mínimo, 5 superfícies. 

3.3.2 Localização 

Dos parâmetros que influenciam a degradação de uma superfície em betão à vista, os que estão 

directamente relacionados com a localização da superfície são a sua orientação, a proximidade do 

mar, a exposição à humidade e ainda a exposição à acção combinada do vento e da chuva. Através 

da análise destes parâmetros, em superfícies com características distintas, é possível compreender 

em que medida a degradação do revestimento é condicionada pela sua envolvente. 

3.3.2.1 Orientação da superfície 

A orientação da superfície influencia a degradação da mesma, na medida em que diferentes orientações 

possuem características díspares, principalmente em termos do número de horas de exposição solar e da 

radiação recebida. A Figura 3.3 indica que existe um grande equilíbrio entre o número de fachadas 

analisadas para cada orientação, sendo que a orientação Este é a que tem menos casos analisados. 

 

Figura 3.3 - Distribuição da amostra existente relativamente à sua orientação 

Na Tabela 3.1, apresenta-se o número mínimo de casos necessário a acrescentar à amostra (colorido 

a cinzento). Pode-se ainda observar como se encontram distribuídos os casos já recolhidos e quais 
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as principais fragilidades dessa amostra. 

Tabela 3.1 - Número mínimo de casos novos a acrescentar em função da orientação e da idade da superfície 

Idades 
(anos) 

Amostra de Serralheiro (2016) Casos novos a acrescentar 

Norte Este Sul Oeste Total Norte Este Sul Oeste Total 

0 a 11 23 21 24 20 88 0 0 0 0 0 
11 a 22 15 10 11 15 51 0 0 0 0 0 
22 a 33 7 4 6 6 23 5 10 5 5 25 
33 a 44 0 1 3 3 7 10 10 10 10 40 
> de 44 1 2 1 1 5 10 10 10 10 40 

Total 46 38 45 45 174 25 30 25 25 105 

3.3.2.2 Proximidade do mar 

A proximidade do mar altera o processo de degradação das superfícies, devido aos ventos fortes que 

transportam sais e algas que se depositam nas fachadas (Pakkala et al., 2014). Tal como demonstrado 

na Figura 3.4, existe uma grande semelhança entre o número de casos de estudo localizados entre 1 e 

5 km e a mais de 5 km da faixa costeira. Existe um menor número de superfícies situadas a menos de 1 

km do mar e, por isso, devem ser identificados mais casos de estudo nesta condição. 

 

Figura 3.4 - Distribuição da amostra existente relativamente à sua proximidade do mar 

Pode ser observado também na Tabela 3.2, que demonstra a necessidade de acrescentar casos com 

uma idade mais avançada para superfícies a mais de 5 km. 

Tabela 3.2 - Número mínimo de casos novos a acrescentar em função da proximidade ao mar e da idade da 

superfície 

Idades 
(anos) 

Amostra de Serralheiro (2016) Casos novos a acrescentar 

< 1 km 1 km - 5 km > 5 km Total < 1 km 1 km - 5 km >5 km Total 

0 a 11 16 27 45 88 0 0 0 0 
11 a 22 15 27 9 51 0 0 5 5 
22 a 33 0 4 19 23 10 10 0 20 
33 a 44 0 7 0 7 10 5 10 25 
> de 44 0 5 0 5 10 5 10 25 

Total 31 70 73 174 30 20 25 75 

3.3.2.3 Exposição à humidade 

A exposição à humidade é relevante para o estudo da deterioração das superfícies de betão à vista, 

uma vez que uma maior exposição à humidade vai proporcionar o desenvolvimento de mais 
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anomalias do tipo colonização biológica, manchas e corrosão das armaduras. Analisando a Figura 

3.5, verifica-se que existe um maior número de casos de estudo com exposição corrente do que com 

exposição desfavorável, devendo a amostra dos últimos ser aumentada. 

 

Figura 3.5 - Distribuição da amostra existente relativamente à sua exposição à humidade 

Na Tabela 3.3, é possível observar o número de casos que devem ser acrescentados à amostra. 

Tabela 3.3 - Número mínimo de casos novos a acrescentar em função da sua exposição à humidade e da idade 

da superfície 

Idades 
(anos) 

Amostra de Serralheiro (2016) Casos novos a acrescentar 

Corrente Desfavorável Total Corrente Desfavorável Total 

0 a 11 72 16 88 0 0 0 
11 a 22 36 15 51 0 0 0 
22 a 33 23 0 23 0 10 10 
33 a 44 7 0 7 5 10 15 
> de 44 5 0 5 5 10 15 

Total 143 31 174 10 30 40 

3.3.2.4 Protecção da superfície 

A exposição da fachada às acções ambientais aumenta com a altura do edifício (Chew e Tan, 2003; 

Lahdensivu, 2013). Na definição do nível de protecção das superfícies, foi também considerada a 

existência de edifícios ou de vegetação que pudessem proteger a fachada, atenuando os efeitos dos 

agentes de degradação ambientais. Para o nível de protecção da superfície, é necessário aumentar o 

número de casos de estudo com uma exposição elevada, como pode ser observado na Figura 3.6 e 

na Tabela 3.4. 

3.3.2.5 Exposição à acção vento / chuva 

A exposição à acção combinada do vento e da chuva contribui para o desenvolvimento de anomalias nas 

superfícies de betão à vista, pois a água pode infiltrar-se nas superfícies, tendo também a capacidade de 

transportar contaminantes que ficam retidos à superfície ou no seu interior, dando origem a manchas. Os 

factores que influenciam a exposição dos paramentos à acção vento / chuva são a sua orientação e a 

altura do edifício, sendo que em Portugal os quadrantes mais susceptíveis a este tipo de agressões são 

o Norte e o Oeste (Gaspar, 2009). Já para a acção vento / chuva, através da análise da Figura 3.7 e 

da Tabela 3.5, pode-se concluir que são necessárias mais superfícies com uma exposição baixa. 
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Figura 3.6 - Distribuição da amostra existente 

relativamente à protecção da superfície 
Figura 3.7 - Distribuição da amostra existente 

relativamente à exposição da acção vento / chuva 

Tabela 3.4 - Número mínimo de casos novos a acrescentar, em função da protecção e da idade da 

superfície 

Idades 
(anos) 

Amostra de Serralheiro (2016) Casos novos a acrescentar 

Corrente Exposto Total Corrente Exposto Total 

0 a 11 55 33 88 0 0 0 
11 a 22 29 22 51 0 0 0 
22 a 33 20 3 23 0 10 10 
33 a 44 7 0 7 5 10 15 

> 44 5 0 5 5 10 15 

Total 116 58 174 10 30 40 

Tabela 3.5 - Número mínimo de casos novos a acrescentar, em função da exposição à acção vento/ chuva e da 

idade da superfície 

Idades 
(anos) 

Amostra de Serralheiro (2016) Casos novos a acrescentar 

Baixa Elevada Total Baixa Elevada Total 

0 a 11 20 68 88 0 0 0 
11 a 22 9 42 51 5 0 5 
22 a 33 1 22 23 10 0 10 
33 a 44 1 6 7 10 5 15 

> 44 0 5 5 10 5 15 

Total 31 143 174 35 10 45 

3.3.3 Protecção superficial 

Neste ponto, são analisadas as características da superfície, nomeadamente a tonalidade, o tipo de 

acabamento e qual o tratamento superficial aplicado. Todos estes factores são importantes e devem 

ser estudados, pois em conjunto com os abordados anteriormente são responsáveis pelas diferenças 

nos níveis de degradação observados entre superfícies com a mesma idade. 

3.3.3.1 Tonalidade da superfície 

A tonalidade influencia a degradação das fachadas na medida em que superfícies com uma 

tonalidade mais escura absorvem maiores quantidades de radiação solar ficando, por isso, sujeitas a 

maiores gradientes térmicos e a maiores tensões internas, o que contribui para o desenvolvimento de 
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fissuração e de destacamento ou desagregação da superfície (Amaro, 2011; Chai et al., 2014). Como 

se pode observar na Figura 3.8, é necessário aumentar o número de superfícies de cor escura. 

 

Figura 3.8 - Distribuição da amostra existente relativamente à sua tonalidade 

No entanto, como é possível observar na Tabela 3.6, existe a necessidade de reforçar o número de 

amostras com uma idade mais elevada quer nas superfícies de cor clara, quer nas de cor escura. 

Tabela 3.6 - Número mínimo de casos novos a acrescentar em função da tonalidade e da idade da superfície 

Idades 
(anos) 

Amostra de Serralheiro (2016) Casos novos a acrescentar 

Cor clara Cor escura Total Cor clara Cor escura Total 

0 a 11 66 22 88 0 0 0 
11 a 22 40 11 51 0 0 0 
22 a 33 11 12 23 0 0 0 
33 a 44 0 7 7 10 5 15 
> de 44 4 1 5 10 10 20 

Total 121 53 174 20 15 35 

3.3.3.2 Acabamento da superfície 

O tipo de acabamento escolhido para a superfície vai influenciar a sua degradação, pois uma fachada 

texturada tem tendência para acumular mais partículas, o que vai resultar em manchas de sujidade e 

na criação de condições favoráveis ao desenvolvimento de colonização biológica. É de notar que a 

amostra recolhida não se encontra uniformemente distribuída, existindo mais casos de estudo com 

acabamento liso do que texturado, como é visível na Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 - Distribuição da amostra existente relativamente ao seu acabamento 

A falta de superfícies lisas, com idades mais avançadas, na amostra é também evidente quando se 

analisa a Tabela 3.7. 
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Tabela 3.7 - Número mínimo de casos novos a acrescentar, em função do acabamento e da idade da superfície 

Idades 
(anos) 

Amostra de Serralheiro (2016) Casos novos a acrescentar 

Liso Texturado Total Liso Texturado Total 

0 a 11 77 11 88 0 0 0 
11 a 22 51 0 51 0 10 10 
22 a 33 1 22 23 10 0 10 
33 a 44 0 7 7 10 5 15 
> de 44 0 5 5 10 5 15 

Total 129 45 174 30 20 50 

3.3.3.3 Tratamento da superfície 

Como se observa na Figura 3.10, existem diferentes tipos de tratamentos que podem ser utlizados 

em superfícies de betão à vista, sendo que, na maior parte da amostra recolhida, foi utilizado 

hidrófugo. O tipo de tratamento utilizado vai alterar as propriedades da superfície, influenciando a 

forma como esta interage com o meio exterior e com os agentes de degradação ambientais, e de 

forma mais evidente a maneira como interage com a presença de água. 

 

Figura 3.10 - Distribuição da amostra existente relativamente ao tratamento da superfície 

Quando se analisa a Tabela 3.8, verifica-se que, devido ao facto de a amostra estar dividida por 

tantos tipos de tratamentos diferentes, é necessário recolher amostras de todas as variáveis. 

Tabela 3.8 - Número mínimo de casos novos a acrescentar em função do tipo de tratamento da idade da 

superfície 

Idades 
(anos) 

Amostra de Serralheiro (2016) 

Sem protecção Tinta Hidrófugo Tinta + hidrófugo Verniz Total 

0 a 11 11 15 43 8 11 88 
11 a 22 6 1 34 4 6 51 
22 a 33 0 11 11 1 0 23 
33 a 44 0 0 6 0 1 7 

> 44 5 0 0 0 0 5 

Total 22 27 94 13 18 174 

Idades 
(anos) 

Casos novos a acrescentar 

Sem protecção Tinta Hidrófugo Tinta + hidrófugo Verniz Total 

0 a 11 0 0 0 5 0 5 
11 a 22 5 10 0 10 5 30 
22 a 33 10 0 0 10 10 30 
33 a 44 10 10 5 10 10 45 

> 44 5 10 10 10 10 45 

Total 30 30 15 45 35 155 
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3.3.4 Número mínimo de novos casos 

Na Tabela 3.9, é possível analisar o total de casos necessário para complementar a amostra, 

ilustrado a cor cinzenta. Para obter tal valor, foi admitido o número condicionante de casos necessário 

para cada uma das idades, sendo que o tipo de tratamento utilizado foi sempre o condicionante, visto 

ser o parâmetro que tem mais opções. 

Tabela 3.9 - Número mínimo total de casos novos necessários 

Idades 
(anos) 

 

Número mínimo de superfícies a analisar 

Distância  
ao mar 

Exposição  
à  

humidade 

Protecção 
da 

superfície 

Acção  
vento/c
huva 

Orientação Tonalidade 
Tipo de  

acabamento 
Tratamento 

da superfície 
Total 

0 a 11 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
11 a 22 5 0 0 5 0 0 10 30 30 
22 a 33 20 10 10 10 25 0 10 30 30 
33 a 44 25 15 15 15 40 15 15 45 45 
> de 44 25 15 15 15 40 20 15 45 45 

Total 75 40 40 45 105 35 50 155 155 

3.3.5 Anomalias 

Para concluir a análise da amostra, recolhida por Serralheiro (2016), falta ainda analisar o tipo de 

anomalias encontradas pela autora, no decorrer do seu trabalho de campo. As diferentes anomalias 

foram divididas em três grupos: anomalias estéticas, anomalias mecânicas e anomalias construtivas. 

O grupo das anomalias estéticas é constituído por manchas de sujidade, manchas de humidade, 

manchas de corrosão, eflorescências, colonização biológica, desgaste / erosão, bolhas de pele e 

graffiti, que apesar de não ser uma anomalia evolutiva foi também identificada. 

Do grupo anomalias mecânicas, fazem parte a fissuração direccionada, fissuração mapeada, 

desagregação e descasque. No grupo das anomalias construtivas, estão incluídos os defeitos de planeza, 

ninhos de agregados / chochos, marcas de tiges, esbabaçado, crostas e incrustações de cofragem. 

Existe um equilíbrio relevante no número de superfícies em que foi possível identificar os diferentes 

grupos de anomalias (Figura 3.11), sendo possível encontrar anomalias estéticas no total da amostra. 

As anomalias mecânicas estão presentes em 172 superfícies, não aparecendo em apenas dois 

casos, e as anomalias construtivas foram identificadas em 170 dos 174 casos. 

 

Figura 3.11 - Distribuição da presença dos diferentes grupos de anomalias na amostra 
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As anomalias que estão presentes em mais superfícies, como indica a Figura 3.12, são as manchas 

de sujidade, bolhas de pele e a fissuração direccionada, todas presentes em mais de 90% dos casos 

analisados. A anomalia que ocorreu menos vezes foi a incrustação de cofragem, apenas presente em 

3 casos de estudo. 

 

Figura 3.12 - Distribuição do número de casos de anomalias na amostra 

3.4 Metodologia adoptada no trabalho de campo 

A metodologia adoptada, no presente trabalho, segue o procedimento desenvolvido por Gaspar 

(2009) e adaptado por Serralheiro (2016), que tem como objectivo a recolha de dados de forma 

sistemática e rigorosa. É fundamentalmente constituída por duas fases, recolha de informação 

seguida pela análise da superfície. 

Numa primeira fase, são identificados os edifícios que serão inspeccionados (de acordo com as 

necessidades identificadas nas secções anteriores). Após identificação das superfícies a analisar, são 

recolhidas mais informações que permitam a sua caracterização, tais como a sua idade, intervenções 

anteriores e a informação sobre o ambiente em que se encontra inserida, para tal são contactados os 

utilizadores do edifício e as Câmaras Municipais, ou empresas proprietárias dos mesmos. 

O material utilizado no trabalho de campo foi o seguinte: fichas de inspecção e diagnóstico; câmara 

fotográfica; fita métrica; bússola; e folhas de desenho para representações esquemáticas. 

Durante as inspecções, as superfícies são analisadas, sendo registadas as anomalias presentes e a 

sua localização. As superfícies são fotografadas para que, mais tarde e com recurso a software 

auxiliar (Autocad 2017 e Huggin), se proceda à combinação das diversas fotografias, porque, em 

algumas situações, é impossível que a fachada seja fotografada toda de uma vez. Foram recolhidas 

também fotografias de pormenores relevantes. Posteriormente, essas fotografias foram introduzidas 

no Autocad, para que se pudesse determinar a área da superfície afectada por cada anomalia. 

3.4.1 Ficha de inspecção e diagnóstico 

A ficha de inspecção e diagnóstico utilizada no decorrer do trabalho de campo foi a elaborada por 

Serralheiro (2016), a qual é possível observar no anexo A1. 
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Na primeira parte da ficha, regista-se as informações sobre a data e as condições em que foi realizada 

a inspecção. Seguidamente, é caracterizado de forma geral o edifício onde a fachada se encontra 

inserida, sendo depois caracterizada mais pormenorizadamente a fachada em causa. Por último, existe 

um espaço destinado ao registo das anomalias identificadas, identificação da zona da fachada onde as 

mesmas podem ser encontradas e da área de fachada afectada por essas anomalias. 

3.5 Caracterização da totalidade da amostra 

De forma a analisar a totalidade da amostra, a qual resulta da união entre a amostra recolhida por 

Serralheiro (2016) e a obtida através do presente trabalho de campo, torna-se necessário caracterizar 

as superfícies, de acordo com as propriedades das mesmas. Foram caracterizados os mesmos 

parâmetros utilizados para caracterizar a amostra de Serralheiro (2016) no ponto 3.3. 

3.5.1 Idade 

A Figura 3.13 apresenta a distribuição da amostra total, em função da sua idade. Procurou-se obter 

superfícies de betão à vista, com idades mais avançadas. É possível verificar o aumento de 

superfícies com idades superiores a 22 anos. Contudo, devido à dificuldade em encontrar superfícies 

com idades mais avançadas (uma vez que as superfícies de betão à vista é uma solução 

relativamente recente enquanto revestimento de fachada), foi no intervalo entre 0 e 11 anos que se 

analisou um maior número de novas superfícies (30,8%). De entre os intervalos de tempo 

considerados, o menor número de novos casos de estudo analisados situa-se entre 33 e 44 anos, 

tendo sido analisadas apenas 11 superfícies nesse intervalo. 

 

Figura 3.13 - Distribuição da amostra total em função da sua idade 

3.5.2 Localização 

Tal como referido, a localização de uma superfície e a sua zona envolvente são factores 

determinantes para o seu processo de degradação. 

3.5.2.1 Orientação da superfície 

A Figura 3.14 apresenta a distribuição da amostra total, relativamente à orientação das superfícies, 

verificando-se que existe uma distribuição consideravelmente uniforme, entre todas as orientações. 

Existe uma maior quantidade de superfícies orientadas a Sul e um menor número com orientação a 

Este, mas a diferença entre ambas é pouco significativa. 
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Figura 3.14 - Distribuição da amostra total relativamente à sua orientação 

3.5.2.2 Proximidade do mar 

Quanto à proximidade do mar, considerou-se relevante aumentar o número de casos de estudo a 

menos de 1 km, como se pode verificar na Figura 3.15. Este objectivo foi alcançado, tendo sido 

analisadas 28 superfícies (26.9%) com essa característica. Ainda assim, a maioria da nova amostra 

recolhida (62.5%) encontra-se a uma distância superior a 5 km, o que é compreensível visto que 

existem muito mais edifícios nessas condições. 

 

Figura 3.15 - Distribuição da amostra total relativamente à sua proximidade do mar 
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No que diz respeito à exposição à humidade, de acordo com a análise da amostra anterior, concluiu-se 

ser necessário ampliar o número de casos de estudo com a particularidade de estarem afectos a uma 

exposição desfavorável. Como se pode observar na Figura 3.16, foram inspeccionadas 84 (80.8%) 

novas superfícies nessas mesmas condições, o que permitiu obter uma amostra total mais equilibrada. 

 

 Figura 3.16 - Distribuição da amostra total relativamente à sua exposição à humidade 
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3.5.2.4 Protecção da superfície 

Da análise da Figura 3.17, é possível constatar que, novamente, voltaram a ser inspeccionadas mais 

superfícies com protecção corrente (68.3%). Isto deve-se ao facto de, para uma superfície ser considerada 

exposta, terá de ter uma altura superior a 9 metros, sem qualquer elemento que funcione como protecção, 

como é o caso de árvores e ou edifícios adjacentes. Estas características combinadas reduzem, 

significativamente, o número de edifícios de betão à vista, em que as superfícies estão expostas. 

 

Figura 3.17 - Distribuição da amostra total relativamente à protecção da superfície. 

3.5.2.5 Exposição à acção vento/chuva 

Para a acção vento / chuva, foram recolhidas mais amostras com uma exposição baixa (75%). No 

entanto, esta diferença não é suficiente para equilibrar o número de casos de estudo dos dois 

factores na amostra total, como se observa na Figura 3.18. 

 

Figura 3.18 - Distribuição da amostra total relativamente à exposição à acção vento / chuva 
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superfícies de betão à vista, não ser aplicada qualquer coloração, ficando a superfície com a cor do 

betão natural. Neste estudo, foi considerado que o cinzento é uma cor clara, apenas o cinzento mais 

escuro foi considerado uma cor escura, tal como adoptado por Serralheiro (2016). Na Figura 3.19, é 

possível ver a diferença entre duas superfícies cinzentas, sendo que uma das quais foi considerada 

clara e a outra foi classificada como escura. 

 

Figura 3.19 - Diferença entre uma superfície clara (esquerda) e uma superfície escura (direita) 

 

Figura 3.20 - Distribuição da amostra total relativamente à sua tonalidade 

3.5.3.2 Acabamento da superfície 

Na Figura 3.21, é possível verificar a dificuldade encontrada em analisar superfícies com um tipo de 

acabamento texturado, apenas foram analisadas quatro novas superfícies, esta dificuldade foi 

também notada na campanha de trabalho de campo anterior. 

 

Figura 3.21 - Distribuição da amostra total relativamente ao seu acabamento 
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3.5.3.3 Tratamento da superfície 

Analisando a Figura 3.22, é possível verificar que foram melhoradas as amostras disponíveis para os tipos 

de protecção que se encontravam em menor número, isto é, cerca de 24 novas superfícies em cada um 

dos casos, com excepção de tinta + hidrófugo, onde só foi possível adicionar mais uma superfície. 

 

Figura 3.22 - Distribuição da amostra total relativamente ao tipo de tratamento da superfície 

3.5.4 Anomalias 

Da análise da Figura 3.23, conclui-se que, tal como verificado na amostra anterior, o grupo de 

anomalias estéticas é o mais frequente, estando presente em todas as superfícies. Seguido do grupo 

de anomalias mecânicas, que pode ser identificado em 88% da amostra recolhida. As anomalias 

construtivas são as menos comuns, apenas representadas em 83% da amostra recolhida. 

Analisando as anomalias individualmente (Figura 3.24), no grupo das anomalias estéticas, as 

manchas de sujidade são a anomalia observada mais vezes, estando presente na totalidade dos 

casos, sendo que nesse mesmo grupo a menos frequente são os graffiti, a qual apenas foi 

identificada em 5 casos de estudo. No grupo das anomalias mecânicas, a anomalia que foi 

identificada mais vezes foi o descasque, verificada em 86% dos casos, e a menos recorrente, neste 

grupo, foi a desagregação que apenas é identificada em três superfícies. Por último, no grupo das 

anomalias construtivas, a anomalia mais frequente é a designada por crostas, enquanto as 

incrustações de cofragens apenas foram identificas numa superfície. 

 

Figura 3.23 - Distribuição do número de revestimentos que apresenta cada grupo de anomalias na amostra total 
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Figura 3.24 - Distribuição do número de revestimentos que apresenta cada anomalia na amostra total 

3.6 Metodologia para estimativa de vida útil 

A vida útil de um revestimento corresponde ao período de tempo durante o qual este consegue 

corresponder aos níveis mínimos de desempenho aceitáveis (ISO 15686-1, 2000). 

O conceito de vida útil de um revestimento não é de fácil definição, pois está associado à perda de 

capacidade para desempenhar as funções para as quais foi concebido. Tais requisitos de 

desempenho, podem ser de várias naturezas, nomeadamente de natureza estética, funcional ou de 

segurança. Estes níveis mínimos de desempenho são subjectivos e definidos por entidades 

decisoras, mas são também influenciados por factores externos como, por exemplo, o contexto social 

e económico, assim como a época e legislação em que está inserido. 

Existem diversos modelos utilizados na previsão de vida útil de revestimentos. Na presente 

dissertação, adopta-se a metodologia desenvolvida por Gaspar (2009); este modelo surge como o 

desenvolvimento de um modelo anterior (Gaspar, 2002), que o autor sentiu necessidade de 

actualizar, dando resposta a algumas das fragilidades identificadas. O modelo desenvolvido é um 

modelo matemático que permite definir a evolução da degradação, de acordo com indicadores 

matemáticos, e informação recolhida referente à idade dos revestimentos. 

3.6.1 Modelo de degradação - Modelo de Gaspar (2009) 

O modelo de degradação adoptado tem como objectivo calcular um indicador numérico, designado de 

severidade da degradação normalizada (Sw), que indica o nível de degradação global de um 

revestimento inspeccionado, durante o trabalho de campo. 

Seguidamente, explica-se, de forma muito sucinta, o processo e a informação necessária para o 

cálculo deste indicador; a metodologia é igual à utilizada por Serralheiro (2016) na amostra que 

recolheu, este último facto é muito importante, pois existe a necessidade de juntar as duas amostras. 
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Inicialmente, é necessário calcular a área degradada ponderada (Aw), que se obtém fazendo o 

somatório da multiplicação da área de cada anomalia pelo seu nível de degradação (k), definidos na 

secção 2.7, e pelo coeficiente de ponderação (kn), correspondente a cada anomalia observada. 

O nível de degradação permite fazer a distinção entre fachadas, que apresentam a mesma área de 

uma determinada anomalia, mas com uma gravidade distinta. O coeficiente de ponderação expressa 

a gravidade de cada anomalia, i.e., o impacte da ocorrência dessa anomalia na degradação global 

das superfícies. De seguida, é calculado o valor da extensão da degradação ponderada (Ew), 

resultando da divisão da área degradada ponderada pela área da fachada, que apresenta 

revestimento em betão à vista. Este indicador é apresentado em percentagem, mas pode tomar 

valores entre 0 e 1000%, o que dificulta a sua interpretação física. Isto acontece quando existe uma 

anomalia na totalidade da área com um nível de degradação máximo, para cada grupo de anomalias, 

o que, apesar de ser extremamente improvável, dificulta a legibilidade do indicador. Por fim, é 

calculada a severidade de degradação normalizada (Sw), que corresponde à divisão entre a extensão 

de degradação ponderada e máximo valor que o nível de degradação pode assumir. 

𝑆𝑤 =
𝐸𝑤

𝑘
=

∑(𝐴 × 𝑘𝑛 × 𝑘𝑎,𝑛)

𝐴 × 𝑘𝑚á𝑥
× 100 

(3.1) 

Onde: 

Sw - Severidade de degradação normalizada; 

Ew - Extensão da degradação ponderada; 

kn - Nível de degradação; 

kmáx - Nível de degradação máximo da superfície de área A; neste trabalho este valor é igual a 10, 

(3+4+3, correspondendo ao nível máximo de degradação para anomalias estéticas, mecânicas e 

construtivas, respectivamente); 

A - Área da anomalia; 

ka,n - Coeficiente de ponderação para cada anomalia, definidos de acordo com a gravidade da 

anomalia e o seu custo de reparação, tal como apresentado na Tabela 3.10. 

Tabela 3.10 - Coeficientes de ponderação para as diversas anomalias (ka,n) (adaptado de Serralheiro et al., 2017) 
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3.6.1.1 Relação entra a severidade normalizada e a condição global de degradação 

A Tabela 3.10 apresenta a correspondência entre a variável contínua, Sw, e os níveis de degradação 

considerados. Serralheiro (2016) definiu como fim da vida útil o nível 3, como é possível observar na 

Tabela 3.10, o que significa que o fim da vida útil se dá quando o Sw é igual a 20%. Tal classificação 
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foi também adoptada no presente trabalho, com o objectivo de possibilitar a junção das amostras 

recolhidas em ambos os trabalhos de campo. 

Tabela 3.11 - Correspondência entre a severidade e os níveis de degradação 

Níveis de degradação Severidade normalizada de degradação 

Nível 0 (Sem degradação) Sw ≤ 1% 

Nível 1 (Bom) 1% < Sw ≤ 10% 

Nível 2 (Degradação ligeira) 10% < Sw ≤ 20% 

Nível 3 (Degradação moderada) 20% < Sw ≤ 50% 

Nível 4 (Degradação generalizada) Sw > 50% 

3.7 Evolução da degradação - Curvas de degradação 

Shohet et al. (1999) definiram 5 tipos de curvas de degradação teóricas, apresentadas na Tabela 

3.11, que descrevem a evolução do processo de degradação, ao longo do tempo. Na realidade, as 

superfícies não estão sujeitas a apenas um agente de deterioração, pelo que o processo real de 

degradação de uma superfície é complexo e resulta da sobreposição de duas ou mais curvas. 

Tabela 3.12 - Padrões típicos de degradação associados a agentes e mecanismos de degradação (adaptado de 

Shohet et al., 1999; Gaspar, 2002; Silva, 2009; Galbusera, 2013 e Marques, 2015) 

Padrão típico de deterioração Agente de deterioração 

 

Padrão que corresponde à actuação em permanência do agente de deterioração no 
revestimento, exercendo um impacte contínuo nos revestimentos (por exemplo, 
acções atmosféricas como a incidência de radiação UV ou a acção agressiva do 

vento). 

 

Padrão correspondente à ocorrência frequente de agentes de deterioração biológicos 
que, inicialmente, se desenvolvem rapidamente, mas cujo potencial de degradação 

diminui ao longo do tempo (por exemplo, eflorescências, fungos e anomalias 
relacionadas com escorrência de águas). 

 

Padrão referente à manifestação de fenómenos físicos e químicos, que actuam, 
inicialmente, de forma lenta, mas cujos efeitos se fazem sentir cumulativamente. Esta 

acção tende a acelerar no tempo (por exemplo, fenómenos de retracção que provocam 
o surgimento de fissuração e eventual destacamento). 

 

Padrão associado a fenómenos que se manifestam precocemente (normalmente, os 
seus efeitos e alterações podem ser observados nos primeiros anos de vida dos 
revestimentos) e alteram a sua intensidade ao longo do tempo. Estes fenómenos 
aparentemente estabilizam ao longo do tempo, mas, posteriormente, na fase final, 

podem gerar uma degradação mais profunda e de acelerado desenvolvimento. 

 

Padrão associado a fenómenos que não conseguem ser traduzidos por uma função 
contínua, podendo ocorrer em qualquer fase da vida útil do elemento, estando 

relacionados com acções de carácter acidental ou vandalismo [Silva, 2009, citando 
Gaspar, 2002]. A função é normalmente representada por patamares de degradação, 
separados por um intervalo de tempo em que a acção aparentemente foi interrompida 

(exemplos: fissuração decorrente de assentamentos da estrutura, degradação 
causada por acidentes). Na presente dissertação, não se considera este tipo de 
padrão, uma vez que os mecanismos de degradação a si associados não são 

modeláveis numa perspectiva de previsão da vida útil. 

3.7.1 Curva de degradação geral 

A Figura 3.25 apresenta o resultado da aplicação do modelo de Gaspar (2009) à totalidade dos 

pontos inspeccionados neste estudo. Esta curva de degradação média, obtida através de regressão 



45 
 

polinomial de terceiro grau, representa graficamente a evolução da degradação, em função da idade 

para superfícies de betão à vista, é utilizado um polinómio do terceiro grau para fazer esta regressão 

pois é expectável que a curva resultante seja de forma em S. 

O coeficiente de determinação - R
2
 (R

2
 varia entre 0 e 1) - obtido para o polinómio de grau 3, que 

descreve a curva média de degradação, é de 0.74. O valor obtido revela uma forte correlação entre a 

curva e a amostra analisada, sendo bastante semelhante ao conseguido por Serralheiro (2016). 

Apesar de existir alguma dispersão, na amostra, pode-se concluir que a curva de degradação 

adoptada explica de forma aceitável a perda de desempenho para superfícies de betão à vista. 

 

Figura 3.25 - Curva de degradação geral obtida a partir da totalidade dos revestimentos inspeccionado 

A curva permite constatar que, cerca de 74% da variabilidade da severidade de degradação das 

superfícies em betão à vista, é explicada pela sua idade, sendo que a restante pode ser explicada por 

outros factores como, por exemplo, a qualidade dos materiais utilizados, decisões de concepção e 

cuidados na execução das mesmas. De referir que estes parâmetros não são abordados neste 

estudo (Silva et al., 2012; Emídio, 2012). 

Se se considerar a média de degradação obtida para todas as superfícies inspeccionadas de um 

mesmo edifício, considerando que este valor representa a degradação global das superfícies de 

betão à vista desse mesmo edifício, pode ser obtida uma curva de degradação média para os 

edifícios analisados (Figura 3.26). O coeficiente de determinação obtido para esta curva é 

ligeiramente superior ao obtido, quando se analisa as fachadas individualmente, essencialmente 

devido à menor dispersão de valores de severidade para superfícies com a mesma idade. 

 

Figura 3.26 - Curva de degradação geral por edifício 
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3.7.2 Influência dos factores condicionantes 

As superfícies têm características diferentes, quer em termos de localização quer de protecção 

superficial. As diferentes características, de uma superfície vão condicionar a sua exposição aos 

diversos factores de degradação. De seguida, são analisados os factores que se considerou serem 

mais relevantes, numa tentativa de estimar qual o impacte destes no processo de degradação. 

3.7.2.1 Localização 

Neste ponto, são analisados os impactes, de diferentes factores relacionados com a localização das 

superfícies. 

a) Orientação 

Quanto à influência da orientação das superfícies, na sua degradação, os quadrantes que estão 

sujeitos a acções mais agressivas são o Norte e Oeste. Estes estão expostos a mais humidade e a 

uma acção vento / chuva mais intensa (Gaspar, 2009). Contudo, da análise da Figura 3.27, conclui-se 

que, contrariamente ao esperado, as superfícies orientadas a Oeste são as que apresentam maior 

tempo de vida útil, sendo que as restantes 3 direcções principais se encontram bastante próximas 

entre si. O quadrante que atinge o fim de vida útil primeiro é o Sul, uma possível justificação para este 

factor prende-se com o facto de superfícies orientadas a Sul estarem sujeitas a elevados gradientes 

térmicos, que geram tensões internas que podem originar fissuração, o grupo de anomalias mais 

grave (Gaspar, 2009). É de referir que todas as curvas apresentam valores do coeficiente de 

determinação adequados, próximos de 0,75. 

 

Figura 3.27 - Curvas de degradação em função da orientação das fachadas 

b) Proximidade do mar 

A Figura 3.28 demonstra que os resultados obtidos correspondem às expectativas, já que as superfícies 

a menos de 1 km são as que têm uma vida útil inferior, seguidas das que se estão a uma distância entre 

1 e 5 km e, por fim, com uma vida útil maior, as superfícies localizadas a mais de 5 km do mar. Importa 

referir que a diferença entre as superfícies a menos de 1 km e as restantes é significativa (cerca de 10 

anos) e, por isso, este factor influencia de forma significativa o processo de degradação. 
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Figura 3.28 - Curvas de degradação em função da proximidade do mar das fachadas 

c) Exposição à humidade 

Em relação à exposição das superfícies à humidade (Figura 3.29), é possível constatar que os casos de 

exposição corrente apresentam uma vida útil bastante superior aos casos que têm uma exposição à 

humidade desfavorável, o fim da vida útil é de 46 anos para superfícies correntes e este valor baixa para 

40 anos no caso de superfícies desfavoráveis. Ambas as curvas apresentam um valor de R
2
 aceitável. 

 

Figura 3.29 - Curvas de degradação em função da exposição à humidade das fachadas 

d) Protecção da superfície 

Na Figura 3.30, estão representadas as curvas de degradação, em função do nível de protecção da 

superfície. 

 

Figura 3.30 - Curvas de degradação em função da protecção da superfície 
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aparenta começar a estabilizar, o que não é razoável fisicamente. Contudo, este facto pode ser 

explicado pelo número reduzido de pontos nesta condição com uma idade mais avançada. 

e) Acção vento/chuva 

A Figura 3.31 ilustra a exposição dos revestimentos à acção combinada vento/chuva. Neste caso, 

pode ser verificado que as superfícies com uma exposição baixa têm uma vida útil superior. Os 

valores do coeficiente de determinação são adequados, com valores superiores a 0,7, o que 

evidencia uma forte correlação entre as curvas de degradação e as características analisadas. 

 

Figura 3.31 - Curvas de degradação em função da exposição à acção vento / chuva 

3.7.2.2 Características da superfície 

De seguida, é analisada a influência de determinadas características da superfície no seu processo 

de degradação. 

a) Tonalidade 

Para traçar as curvas de degradação, relativamente à cor do revestimento, Figura 3.32, optou-se por 

se classificar as superfícies em claras ou escuras. Isto porque, uma classificação segundo a cor de 

cada superfície originaria variadíssimas características, com poucos casos de estudo em cada uma 

delas e os resultados obtidos seriam pouco significativos. 

 

Figura 3.32 - Curvas de degradação em função da tonalidade das fachadas 
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explicação, para este resultado, pode prender-se com o facto de ser mais difícil detectar, visualmente, 

anomalias presentes nas superfícies escuras (Gaspar, 2009). E, ainda, porque as superfícies escuras 

absorvem mais radiação solar do que as de cor clara, sendo por isso menos susceptíveis a anomalias, 

como a humidade e a colonização biológica (Magos, 2015). 

b) Acabamento 

Contrariamente ao esperado, na Figura 3.33, pode-se observar que as superfícies lisas têm o fim da vida 

útil mais cedo do que as superfícies texturadas. As superfícies lisas deviam ter uma vida útil superior às 

superfícies texturadas, pois as características destas últimas contribuem para a acumulação de sujidade. 

Existem várias causas que podem explicar este facto, como é o caso da existência de certas anomalias, 

nomeadamente, a fissuração, que são mais difíceis de detectar em superfícies texturadas, e ainda o facto 

de existir menos superfícies texturadas do que lisas na amostra. 

 

Figura 3.33 - Curvas de degradação em função do acabamento das fachadas 

c) Tratamento da superfície 

A Figura 3.34 apresenta as curvas correspondes ao tipo de tratamento utilizado. Com menor vida útil, 

tem-se tinta e hidrófugo isolados, seguidos de sem protecção e verniz e, por fim, com maior vida útil, 

tem-se a combinação de tinta e hidrófugo. No que diz respeito a tinta mais hidrófugo, os resultados 

devem ser analisados com alguma prudência, pois o coeficiente de determinação é baixo e não existem 

casos de estudo com idades superiores a 30 anos. 

 

Figura 3.34 - Curvas de degradação em função do tratamento utilizado nas fachadas 
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d) Facilidade de inspecção 

A Figura 3.35 apresenta os resultados obtidos relativamente à facilidade de inspecção. Considera-se 

como “revestimentos difíceis de inspeccionar” os que, devido a sua altura (superior a 3 pisos) ou à 

sua configuração, dificultam o processo de inspecção da superfície. 

As curvas obtidas têm valores de coeficiente de determinação adequados. O facto de os edifícios mais 

difíceis de inspeccionar terem uma vida útil menor é explicável porque grande parte dos edifícios foram 

assim classificados devido a sua altura, estando igualmente mais expostos à acção do vento / chuva. 

 

Figura 3.35 - Curvas de degradação em função da facilidade de inspecção 

3.8 Análise e interpretação de resultados 

O valor de vida útil previsto, obtido através da intersecção da curva média de degradação com o nível 

mínimo de desempenho aceitável (Sw igual a 20%), foi de 43,2 anos. Serralheiro (2016) obteve uma 

vida útil prevista de 44,4 anos, o que significa uma diferença entre a presente investigação e o valor 

então obtido de apenas 1,2 anos, o que corresponde a uma variação de 2,7% entre os resultados dos 

dois estudos. Uma variação tão reduzida significa que os resultados são concordantes. 

Estes resultados são também suportados por diversos estudos (Davidovits, 2005; Takahashi et al., 

2008; Pakkala et al., 2014) e ainda várias normas internacionais (NP EN 1992-1: 2010) e legislações 

nacionais (LNEC E 464: 2005). Estes documentos demonstram ser expectável que uma superfície, em 

betão exposto, atinja 50 anos de vida útil, sendo ainda prescritas medidas e regras para o alcançar. 

Na Tabela 3.12, são apresentados os valores de vida útil prevista para os diferentes factores de 

degradação analisados. O valor mínimo obtido foi de 35,5 e o máximo de 79,1 anos. No entanto, o valor 

de 79,1 anos deve ser analisado com algum cuidado, pois resulta de uma curva de degradação com um 

coeficiente de determinação baixo (0,20) e sem casos de estudo para idades superiores a 30 anos. 

De todos os factores analisados, os que apresentam resultados diferentes do expectável são a 

orientação, o tipo de acabamento e a tonalidade. A orientação não conduz aos resultados 

expectáveis, isto porque não são as superfícies a Norte e Oeste as que apresentam menos vida útil, 

contudo, as superfícies orientadas a Norte apresentam uma vida útil bastante próxima das restantes. 

No tipo de acabamento, as superfícies texturadas apresentam uma vida útil superior às superfícies 

lisas. E na tonalidade, as superfícies escuras têm uma vida útil maior do que as superfícies claras. 
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Para todos os outros factores, é possível ver o impacto que estes têm no processo de degradação de 

superfícies de betão à vista. 

Tabela 3.13 - Vida útil prevista para todos os subfactores analisados 

Factores VUP (anos) 
Coeficiente de 
determinação 

Orientação 

Norte 42,3 75,57 

Sul 40,7 74,71 

Este 40,0 75,63 

Oeste 46,8 74,72 

Proximidade do mar 

< 1 km 35,5 82,23 

Entre 1 e 5 km 44,5 82,46 

> 5 km 48,5 81,56 

Exposição à humidade 
Corrente 45,9 83,33 

Desfavorável 39,9 74,05 

Protecção da superfície 
Exposto 37,5 80,01 

Corrente 45,3 72,16 

Acção vento / chuva 
Baixa 42,0 75,72 

Alta 45,6 79,21 

Tonalidade 
Clara 42,6 73,63 

Escura 46,0 85,04 

Acabamento 
Liso 41,7 73,63 

Texturado 45,3 85,74 

Tratamento da superfície 

Hidrófugo 39,3 73,14 

Sem protecção 43,9 89,14 

Tinta 39,0 56,04 

Tinta + hidrófugo 79,1 19,57 

Verniz 42,7 75,59 

Facilidade de inspecção 
Sim 45,3 72,16 

Não 37,5 80,01 

3.9 Conclusão 

O trabalho de campo foi elaborado em três fases distintas. A primeira consistiu no tratamento da 

amostra recolhida por Serralheiro (2016), caracterizando a mesma segundo os factores relevantes para 

o processo de degradação das superfícies de betão à vista. Foram identificadas as principais lacunas 

nos dados existentes, possibilitando a identificação das características da amostra a melhorar. A 

segunda fase corresponde à preparação do trabalho de campo, isto é, a recolha de informação prévia 

que possibilite a selecção das superfícies a inspeccionar. Está prevista, nesta fase de trabalho, a 

elaboração de uma ficha de inspecção e diagnóstico, que serve de base ao trabalho de campo, 

permitindo registar todas as informações necessárias. Por último, foram realizadas as inspecções 

visuais sendo, posteriormente, caracterizada a amostra recolhida segundo os mesmos parâmetros, que 

foram considerados na classificação da amostra já existente. 

Relativamente ao modelo de degradação, começou-se por definir vida útil, salientando a 

subjectividade inerente à mesma. De seguida, foi explicada a metodologia proposta por Gaspar 

(2009), adoptada para o cálculo de uma curva teórica de degradação das superfícies de betão à vista. 

Para isso, foi necessário estabelecer a ligação entre os níveis de degradação, conceito mais 

abstracto, e o indicador severidade de degradação, valor mensurável. Através da aplicação do modelo 

a todos os revestimentos recolhidos, foi calculada uma curva de degradação que resultou numa vida útil 

prevista de 43,2 anos. Por fim foram estudados os impactes que diversos factores, considerados 

relevantes, podem ter na vida útil das superfícies de betão à vista.  
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4. Aplicação do Método Factorial 

4.1 Introdução 

O presente capítulo é a última etapa para estimar a vida de superfícies em betão à vista e corresponde ao 

objectivo principal da dissertação. Em primeiro lugar, foi estimado o fim de vida útil previsto, para cada 

revestimento analisado, através da extrapolação da curva de degradação média aos diversos pontos que 

compõem a amostra. De seguida, foi aplicado o método factorial, sendo para isso necessário definir uma 

vida útil de referência e quantificar os factores que afectam a degradação das superfícies em betão à vista, 

para a totalidade da amostra. Na quantificação dos subfactores de durabilidade, foram analisadas seis 

hipóteses de estudo, com o intuito de optimizar os resultados obtidos, minimizando os desvios nos valores 

previstos através do método factorial e a realidade observada em trabalho de campo. Por fim, os 

resultados obtidos foram cuidadosamente analisados, sendo proposto um cenário optimizado para a 

aplicação do método factorial às superfícies em betão à vista. 

4.2 Extrapolação da curva de degradação a cada ponto 

Com o objectivo de determinar graficamente a vida útil de cada ponto da amostra, Gaspar (2002) 

desenvolveu diversas metodologias, tais como: a da conversão por homotetia; a da rotação; a da 

translação; a do factor de conversão ao valor das abcissas; e a do factor de conversão ao valor das 

ordenadas. Na presente dissertação, foi utilizado o método do factor de conversão ao valor das 

ordenadas, pois é o que conduz a resultados mais satisfatórios, tendo sido também o método 

aplicado por Emídio (2012) e Galbusera (2012). 

Na metodologia adoptada, é determinado um factor k, que corresponde à razão entre as ordenadas de 

dois pontos A e M. M é o ponto da curva média de degradação, que tem uma idade igual a A (Xa = Xm). A 

ordenada de A é o valor da severidade de degradação, calculado na secção 3.7, e o valor da ordenada de 

M é o valor da curva de degradação para aquela idade. Uma vez obtido o valor de k, este é 

posteriormente aplicado na função f (expressão da curva media de degradação), com o objectivo de 

estimar uma função f´, como apresenta a equação 4.1, que contenha o ponto A (isto é, que intersecte A, 

representando assim a curva de degradação específica deste ponto). A Figura 4.1 ilustra a aplicação 

deste método. 

𝑓´ = 𝑘 ∗ 𝑓 = 𝑘 ∗ 𝑎 ∗ 𝑥3 + 𝑘 ∗ 𝑏 ∗ 𝑥2 + 𝑘 ∗ 𝑐 ∗ 𝑥 (4.1) 

Onde 𝑓 representa a função da curva média de degradação, 𝑓′ é a função da curva de degradação 

para cada ponto, 𝑘 é o factor de relação entre as duas curvas e a, b e c são as constantes da curva 

polinomial de grau 3 que definem a função 𝑓. 

4.2.1 Aplicação do método do factor de conversão ao valor das ordenadas 

A Tabela 4.1 apresenta o resultado da aplicação do método do factor de conversão ao valor das 

ordenadas, para os primeiros 5 pontos da amostra. Para obter o valor da vida útil, para cada 

superfície, foi calculado em que momento a curva f´, que passa por essa superfície, atinge o valor de 

severidade igual a 20%, tal como havia sido feito para a curva média de degradação. 
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Figura 4.1 - Método do factor de conversão das ordenadas (adaptado de Gaspar, 2002) 

Tabela 4.1 - Cálculo da vida útil prevista para os primeiros 5 pontos da amostra 

Descrição 

A M 

𝑘 =
𝑌𝑎

𝑌𝑚
 

Vida útil 
prevista 

x y x y 

Idade Sw Idade Sw 

Ed. 1.1 47 19% 47 23% 0,8093 49 

Ed. 1.2 47 22% 47 23% 0,9610 44 

Ed. 2.1 47 20% 47 23% 0,8601 47 

Ed. 2.2 47 28% 47 23% 1,2335 38 

Ed. 3.1 47 18% 47 23% 0,7775 50 

4.3 Análise da distribuição da vida útil 

A Figura 4.2 representa a distribuição da vida útil prevista, para a totalidade da amostra analisada. 

Através da sua análise, é possível verificar que a dispersão de resultados diminui com a idade da 

superfície inspeccionada. Este facto corresponde ao que seria esperado, pois é mais difícil prever o 

fim da vida útil para superfícies com poucos anos de vida e, por isso, pouca degradação. 

Com a análise da Figura 4.2, é possível constatar que os resultados obtidos, através deste método, 

apresentam alguma dispersão, sendo que um caso de estudo analisado apresenta uma vida útil prevista 

superior a 400 anos, enquanto, para outros casos de estudo, a vida útil prevista é de aproximadamente 10 

anos. Por este motivo, surgiu a necessidade de excluir alguns revestimentos, por se considerar que não 

são representativos do processo natural de degradação de uma fachada em betão à vista. 

Foram, por isso, aplicados dois critérios, com o objectivo de limitar o intervalo de vida útil estimada 

para os revestimentos estudados. Primeiro, foram excluídos todos os revestimentos que apresentam 

uma vida útil superior a 2,5 vezes o valor de vida útil média obtida no capítulo 3 (43 anos), o que 

resulta num limite superior do intervalo de 108 anos. Como limite inferior, foi utilizado o valor de 22 

anos, que corresponde a cerca de metade da vida útil obtida no capítulo 3. 

Os valores adoptados para balizar a vida útil prevista (VUP) das superfícies de betão à vista estão de 

acordo com estudos realizados por diversos autores. PCA (2007) refere que a vida de um edifício de 

betão à vista pode variar entre 30 e 100 anos. Köliö (2016) refere que, entre 21 e 25 anos, surgem nas 

fachadas de betão à vista os primeiros danos visíveis, resultantes do processo de corrosão. Com a 



55 
 

adopção destes critérios, foram excluídos 39 casos de estudo, assinalados na Figura 4.3 a vermelho, 13 

por apresentarem um valor de VUP superior a 108 anos e os restantes 26 por ficarem abaixo dos 22 

anos de VUP. É importante notar que todos os revestimentos excluídos são de edifícios com menos de 

20 anos de idade, o que demonstra a dificuldade do modelo de prever, convenientemente, o valor de 

VUP para superfícies com pouca degradação. Na Figura 4.2, pode-se ver a distribuição da vida útil dos 

revestimentos, já sem os casos excluídos, o que resultou numa VUP média de 48 anos, obtida através 

da média da vida útil prevista para todos os pontos da amostra. 

  

Figura 4.2 - Distribuição da vida útil prevista dos 

revestimentos 

Figura 4.3 - Distribuição da vida útil prevista dos 

revestimentos sem os casos excluídos 

À semelhança das análises realizadas no capítulo 3, são de seguida analisados os factores que 

condicionam a durabilidade das superfícies em betão à vista, mas agora de acordo com o método gráfico. 

Esta análise vai permitir concluir a influência destes factores, na vida útil prevista, e ainda comparar os 

resultados obtidos através do método gráfico com os obtidos por intermédio das curvas de degradação. 

4.3.1 Localização 

4.3.1.1 Orientação 

Na Figura 4.4, é possível observar a distribuição da VUP, em função da orientação da superfície. 

 

Figura 4.4 - Distribuição da vida útil em função da orientação 

Os resultados obtidos são inconclusivos, na medida em que as superfícies apresentam valores de VUP 

muito próximos entre sim, com 3 das orientações praticamente coincidentes e, apenas oeste ligeiramente 
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superior. Já no capítulo 3, os resultados obtidos em função da orientação não tinham sido os mais 

expectáveis. Contudo, a grande diferença entre os dois métodos é que, no método gráfico, a variação 

entre os resultados obtidos para as várias orientações, é menor do que nas curvas de degradação. É 

importante referir que uma recta com uma maior inclinação reflecte uma maior variação estatística desse 

parâmetro, o que resulta que, quanto mais horizontal a recta for, mais confiável é o resultado. 

4.3.1.2 Proximidade do mar 

Através da análise da Figura 4.5 e no que diz respeito à influência da proximidade do mar na VUP 

dos revestimentos em betão à vista, conclui-se que os resultados coincidem com os obtidos no 

capítulo anterior, para superfícies a menos de 1 km e para as localizadas entre 1 e 5 km, tendo as 

primeiras um valor de VUP menor do que as segundas. No entanto, esta afirmação deixa de ser 

verdade para as superfícies localizadas a mais de 5 km. Estas, no capítulo 3, apresentaram uma vida 

útil superior, tal como seria expectável, mas no método gráfico passam a ter uma VUP inferior às 

outras duas categorias. Este facto pode ser explicado pelo elevado número de revestimentos 

inspeccionados, a mais de 5 km do mar, com uma idade reduzida e com uma severidade de 

degradação baixa, sendo por isso mais difícil de prever a evolução da degradação destes casos de 

estudo ao longo do tempo e, consequentemente, a sua VUP pelo método gráfico. 

 

Figura 4.5 - Distribuição da vida útil em função da proximidade do mar 

4.3.1.3 Exposição à humidade 

Quanto à exposição à humidade (Figura 4.6) e de acordo com os resultados obtidos no capítulo 3, 

verifica-se que os valores de VUP, para superfícies em condições de exposição correntes, são 

superiores aos valores de VUP para superfícies com condições de exposição desfavoráveis. 

 

Figura 4.6 - Distribuição da vida útil em função da exposição à humidade 
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4.3.1.4 Protecção da superfície 

Para protecção da superfície, conclui-se, a partir da análise da Figura 4.7, que as rectas de exposição 

“Corrente” e “Exposto” se intersectam. Para superfícies com até cerca de 25 anos, as superfícies de 

betão à vista com classificação “Exposto” são as que têm maior VUP. A partir dos 25 anos, as rectas 

cruzam-se e os resultados passam a ser os esperados, com as superfícies com exposição “corrente” a 

apresentarem maior VUP, tal como acontecia no capítulo anterior. 

 

Figura 4.7 - Distribuição da vida útil em função da protecção da superfície 

4.3.1.5 Acção vento / chuva 

Para a acção vento / chuva, (Figura 4.8), verifica-se que, os resultados não correspondem ao previsto 

e, contrariamente aos resultados do capítulo 3, as superfícies com uma exposição elevada 

apresentam um valor de VUP superior ao obtido para superfícies com uma exposição baixa. 

Isto pode ser explicado pelo facto de 63 % das superfícies com baixa exposição à acção vento/ 

chuva, tem em simultâneo uma exposição desfavorável à humidade, o que contribui para que o valor 

de vida útil destas seja inferior. 

 

Figura 4.8 - Distribuição da vida útil em função da acção vento / chuva 
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expectável que as superfícies em betão à vista mais escuras apresentem maior degradação, uma vez que 

absorvem maior radiação solar, do que as de tonalidades mais claras, estando por isso sujeitas a maiores 

variações térmicas e tensões internas, que contribuem para o aumento da fissuração e do descasque 

(Wojciechowski et al., 2014). 

 

Figura 4.9 - Distribuição da vida útil em função da tonalidade da superfície 

4.3.2.2 Tipo de acabamento  

Tal como no capítulo 3, também no método gráfico (Figura 4.10), as superfícies texturadas em betão 

à vista apresentaram valores de VUP superiores à das superfícies lisas, o que não seria previsível, 

sendo que os motivos, que podem levar a esta conclusão foram apresentados no ponto 3.8.2.2. 

 

Figura 4.10 - Distribuição da vida útil em função do acabamento da superfície 
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revestimentos com hidrófugo e com tinta, ao contrário do que acontecia. O método gráfico tende a 

descrever com maior precisão a degradação das superfícies em betão à vista, uma vez que considera 

uma curva de degradação específica para cada caso de estudo analisado em trabalho de campo. 

 

Figura 4.11 - Distribuição da vida útil em função do tratamento da superfície 

4.3.3 Manutenção 

Quanto à manutenção, o único parâmetro avaliado foi a facilidade de inspecção. Na Figura 4.12, as 

superfícies que são fáceis de inspeccionar têm uma vida útil inferior à das que são difíceis de 

inspeccionar. Este facto pode, em parte, ser explicado pela dificuldade de inspeccionar certas 

superfícies, o que pode potenciar a subavaliação, ou a não identificação, de algumas anomalias 

presentes na superfície. Como se pode verificar na Figura 4.12, para os casos de estudo com mais 

de 25 anos, esta análise inverte-se e os casos de fácil inspecção são os que apresentam uma VUP 

superior, o que está de acordo com o que seria esperado, dado que edifícios mais altos e mais 

difíceis de inspeccionar estão também mais expostos aos agentes de degradação ambientais. 

 

Figura 4.12 - Distribuição da vida útil em função da facilidade de inspecção 
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Tabela 4.2 - Vida útil prevista a partir do método gráfico e das curvas de degradação para os factores 

condicionantes estudados 

Factores de durabilidade Método gráfico Curvas de degradação 

Tonalidade 
Escura k1 42,6 46,0 

Clara k2 50,2 42,6 

Tratamento da superfície 

Sem protecção k1 47,3 43,9 

Tinta k2 48,9 39,0 

Hidrófugo k3 49,2 39,3 

Tinta + Hidrófugo k4 67,5 79,1 

Verniz k5 36,5 42,7 

Acabamento 
Liso k1 46,7 41,7 

Texturado k2 53,1 45,3 

Orientação solar 

Norte k1 49,2 42,3 

Oeste k2 48,6 46,8 

Este k3 48,4 40,0 

Sul k4 46,3 40,7 

Proximidade ao mar 

< 1 km k1 47,3 35,5 

Entre 1km e 5 km k2 52,0 44,5 

> 5 km k3 46,0 48,5 

Exposição à humidade 
Corrente k1 51,5 45,9 

Desfavorável k2 45,0 39,9 

Protecção da superfície 
Corrente k1 47,3 45,3 

Exposto k2 49,8 37,5 

Acção vento/ chuva  
Baixa k1 45,3 45,6 

Elevada k2 49,9 42,0 

Facilidade de inspecção 
Sim k1 47,3 45,3 

Não k2 49,8 37,5 

Da análise da Tabela 4.2, é possível retirar as seguintes conclusões principais: 

 para os diversos factores analisados, o valor máximo de vida útil prevista foi de 67,5 anos, 

para superfícies com protecção superficial de tinta + hidrófugo, e o valor mínimo é de 36,5 

anos, para superfícies com protecção superficial em verniz; 

 da comparação entre os resultados obtidos pelo método gráfico e pelas curvas de 

degradação, verifica-se que o valor mínimo obtido aumentou de 35,5 anos para 36,5 anos, e 

o valor máximo desceu de 79,1 anos para 67,5 anos; 

 para o factor tonalidade, a aplicação do método gráfico produziu resultados mais próximos do 

esperado do que os obtidos através das curvas de degradação, com as superfícies claras a 

terem uma vida útil prevista superior às superfícies escuras; 

 para os factores relativos ao acabamento da superfície e exposição à humidade, os 

resultados obtidos através dos dois métodos são consistentes; 

 no entanto, para a protecção da superfície e para a exposição à acção vento / chuva, os 

resultados obtidos, com recurso ao método gráfico, são mais distantes do esperado do que 

os anteriores. As superfícies com uma exposição “exposto” e “elevada” têm uma vida útil 

maior do que as com uma exposição “corrente” e “baixa”, respectivamente; 

 no caso do tratamento e orientação das superfícies, existiram algumas melhorias em relação às 

curvas de degradação; contudo, os resultados obtidos ainda não estão de acordo com o que 

seria expectável, o que se pode justificar, em parte, pelo número reduzido de casos de estudo 

que se obtém para estas características quando se decompõe a amostra em várias categorias; 

 para a proximidade ao mar, o resultado das superfícies a mais de 5 km é claramente pior do 

que o obtido no capítulo 3. 
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4.4 Apresentação do método factorial 

Tal como apresentado no ponto1.4.3.1, o método factorial foi proposto na década de 80 do século 

XX, pelo Architectural Institute of Japan, como um modo expedito para calcular a vida útil esperada 

de uma superfície, tendo em conta todas as variáveis, que são passiveis de afectar o seu processo 

de degradação. Esta metodologia baseia-se numa vida útil de referência, que é a vida útil esperada 

para aquele componente, em condições padrão de utilização. A vida útil de referência é, 

posteriormente, multiplicada por diversos factores que afectam o desempenho do elemento 

construtivo em análise, podendo afectar a sua vida útil, de forma positiva ou negativa, dependendo se 

o ambiente e características do componente são melhores ou piores do que o considerado como 

padrão (Gaspar, 2009). Esta metodologia foi também adoptada para a norma ISO 15686 (Building and 

construction assets - service life planning) da International Organization for Standardization, na qual a vida 

útil de determinado componente é dada pela seguinte equação: 

VUE = VUR × A × B × C × D × E × F × G (4.2) 

Onde VUE representa a vida útil estimada, que é a vida útil que se espera de um componente com os 

diversos factores que correspondem às suas características / ambiente reais; VUR é a vida útil de 

referência, que corresponde à vida útil de um componente com as condições padrão de serviço e 

manutenção; o factor A é a qualidade do produto de construção; o factor B é o nível de qualidade do 

projecto; o factor C é o nível de qualidade da execução; o factor D é relativo às características do 

ambiente exterior; o factor E é relativo às características do ambiente interior; o factor F é relativo às 

características de utilização; e o factor G é o nível de manutenção. 

4.4.1 Factores modificadores do método factorial e quantificação inicial 

Os diversos factores modificadores, presentes na Equação 4.2, necessitam de ser quantificados, para 

que se possa proceder a uma estimativa da vida útil de referência. Para tal, a ISO 15686 (2011) 

estabelece que deve ser atribuído o valor de 0,8 a condições e características que afectam 

negativamente a durabilidade do revestimento, o valor de 1,2 a condições e características que afectem 

positivamente a sua durabilidade e o valor de 1,0 quando se trata de condições correntes ou quando 

não é possível retirar conclusões claras sobre o parâmetro em estudo. Na presente dissertação, utiliza-

se os valores 0,8, 0,9, 1, 1,1 e 1,2 segundo a lógica descrita (McDuling, 2006). Os valores definidos 

neste passo correspondem a uma quantificação preliminar, sendo estudados vários cenários no ponto 

4.4.4, com o objectivo de os definir de forma mais rigorosa e mais ajustada à realidade observada. De 

seguida, são quantificados os diversos factores, justificando os valores atribuídos a cada subfactor. 

4.4.1.1 Factor A - Características do material 

Na Tabela 4.3, estão representados os dois factores em estudo, que dizem respeito às características 

da superfície, a tonalidade e o tipo de tratamento superficial utilizado. Os valores atribuídos, para 

cada subfactor, têm em consideração os resultados obtidos, através do método gráfico e das curvas 

de degradação, mas também o significado físico das variáveis em estudo. Para o caso da tonalidade, 

foi atribuído o valor de 0,9 às superfícies escuras e o valor de 1,0 para superfícies claras, pois o facto 

de a superfície ser escura resulta numa vida útil mais reduzida, como pode ser verificado através dos 
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valores do método gráfico. 

Tabela 4.3 - Quantificação inicial dos factores relacionados com as características do material 

Factor A - Características do material Valor de k Método gráfico Curvas de degradação 

A1 - Tonalidade 
Escura k1 0,9 42,6 46,0 

Clara k2 1,0 50,2 42,6 

A2 – Tratamento 

da superfície 

Sem protecção k1 1,0 47,3 43,9 

Tinta k2 1,1 48,9 39,0 

Hidrófugo k3 1,0 49,2 39,3 

Tinta + hidrófugo k4 1,2 67,5 79,1 

Verniz k5 0,8 36,5 42,7 

4.4.1.2 Factor B - Características do projecto 

O tipo de acabamento escolhido para a superfície é o único factor analisado no que diz respeito às 

características de projecto. Como se pode constatar na Tabela 4.4, ambos os métodos utilizados 

conduzem a resultados que não estão de acordo com o significado físico da variável em estudo. As 

superfícies texturadas deviam ter uma vida útil inferior às superfícies lisas, por motivos já apresentados. 

Devido a esta discrepância nos resultados, este subfactor de durabilidade foi considerado neutro, isto é, foi 

atribuído o valor 1 aos dois tipos de acabamento. 

Tabela 4.4 - Quantificação inicial dos factores relacionados com as características do projecto 

B - Características do projecto Valor de k Método Gráfico Curvas de degradação 

B1- Acabamento 
Liso k1 1 46,7 41,7 

Texturado k2 1 53,1 45,3 

4.4.1.3 Factor C - Características de execução 

O factor relativo às características de execução não foi analisado, uma vez que as superfícies 

encontradas com falhas graves, a nível de execução, foram excluídas deste estudo, por não 

representarem o processo normal de degradação de uma fachada em betão à vista. Além disso, na 

maioria dos casos analisados, não é possível identificar potenciais erros de execução, o que resulta do 

facto de as inspecções serem feitas a edifícios já em fase de utilização, não existindo informação 

suficiente para caracterizar de forma adequada a fase de execução. 

4.4.1.4 Factor D - Características do ambiente interior 

Este factor não foi analisado, no presente estudo, pois as condições do ambiente interior não 

influenciam o processo de degradação dos revestimentos exteriores. 

4.4.1.5 Factor E - Características do ambiente exterior 

As características do ambiente exterior são o factor que mais influencia o processo de degradação de 

um revestimento exterior em betão à vista. Neste factor de durabilidade, foram consideradas 5 

categorias que estão directamente relacionados com o ambiente exterior (Tabela 4.5). 
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Tabela 4.5 - Quantificação inicial dos factores relacionados com as características do ambiente 

exterior 

E - Características do ambiente exterior 
Valor 
de k 

Método 
gráfico 

Curvas de 
degradação 

E1 - Orientação solar 

Norte k1 0,9 49,2 42,3 

Oeste k2 1,0 48,6 46,8 

Este k3 0,8 48,4 40,0 

Sul k4 1,0 46,3 40,7 

E2 - Proximidade do mar 

< 1 km k1 0,9 47,3 35,5 

> 1 km e < 5 km k2 1,0 52,0 44,5 

> 5 km k3 1,1 46,0 48,5 

E3 - Exposição à humidade 
Corrente k1 1,1 51,5 45,9 

Desfavorável k2 1,0 45,0 39,9 

E4 - Protecção da superfície 
Corrente k1 1,0 47,3 45,3 

Exposto k2 0,9 49,8 37,5 

E5 - Acção vento/ chuva  
Baixa k1 1,0 45,3 45,6 

Elevada k2 0,9 49,9 42,0 

A primeira é a orientação da superfície, onde foram atribuídos os seguintes valores: 0,8 às superfícies 

orientadas a Este; 0,9 às superfícies orientadas a Norte; e aos revestimentos voltados a Oeste foi 

atribuído o valor 1. Às fachadas orientadas a Sul, apesar de os valores de vida útil prevista serem 

mais baixos do que os obtidos para algumas das outras orientações, foi atribuído o valor 1, com o 

objectivo de manter o significado físico da variável. 

Para a proximidade do mar, foi atribuído o valor 0,9 a todos os edifícios situados a menos de 1 km do 

mar, o valor 1 a superfícies entre 1 e 5 km do mar e o valor 1,1 a superfícies a mais de 5 km do mar. 

Os valores atribuídos são consistentes com os resultados das curvas de degradação e com o 

significado físico do subfactor de durabilidade. 

Para a exposição à humidade, foi atribuído o valor 1,1 a superfícies correntes e o valor 1 a 

revestimentos com exposições desfavoráveis, segundo os resultados obtidos para as duas 

metodologias aplicadas. 

Para o nível de protecção da superfície, foi atribuído o valor 0,9 a superfícies expostas e o valor de 1 

a superfícies correntes. Para a acção vento / chuva, foi atribuído o valor 0,9 a superfícies com 

exposição elevada e o valor 1 a superfícies com baixa exposição. Os valores atribuídos são 

corroborados pelos dados resultantes das curvas de degradação. 

4.4.1.6 Factor F - Condições de utilização 

O factor condições de utilização é difícil de estimar, na medida em que a única anomalia resultante da 

incorrecta utilização é os graffiti. Contudo, acções como o vandalismo ou acidentes não são modeláveis, 

pois não resultam de um processo evolutivo no tempo. Por este motivo, este factor não foi tido em conta. 

4.4.1.7 Factor G - Nível de manutenção 

O factor nível de manutenção ofereceu um bom resultado (Tabela 4.6), as superfícies fáceis de 

inspeccionar têm uma vida útil prevista superior à das superfícies que são difíceis de inspeccionar, 
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porque as superfícies fáceis de inspeccionar incluem os revestimentos mais elevados. Foi atribuído o 

valor de 1,2 às fachadas fáceis de inspeccionar e o valor de 1,0 às difíceis de inspeccionar. 

Tabela 4.6 - Quantificação inicial dos factores relacionados com o nível de manutenção 

G - Nível de manutenção Valor de k Método gráfico Curvas de degradação 

G1 - Facilidade de 
inspecção 

Sim k1 1,2 47,31 45,30 

Não k2 1,0 49,80 37,50 

4.4.2 Vida útil de referência 

A definição da vida útil de referência é um dos passos mais complexos da aplicação do método 

factorial, uma vez que os resultados obtidos são dependentes do rigor e precisão, aplicados na 

definição desta variável. A norma ISO 15686 sugere uma metodologia para determinar a vida útil de 

referência, baseada em testes de envelhecimento acelerado e in situ, devendo os valores obtidos ser 

comparados com valores fornecidos pelos fabricantes ou peritos. Na presente dissertação, foi 

seguida a metodologia desenvolvida por Gaspar (2002, 2009), que consiste na identificação dos 

casos de estudo que tem condições mais próximas das condições médias ou correntes. 

4.4.2.1 Método das condições médias de exposição para um caso 

Neste modelo, foram utilizados os valores de k obtidos na quantificação inicial, bem como os valores 

de vida útil prevista, calculados com recurso ao método gráfico. O objectivo seria encontrar, na 

amostra analisada, superfícies que tivessem, para todos os factores analisados, o valor 1, isto é, 

superfícies cuja vida útil estimada seja igual à vida útil de referência, por apresentarem características 

que correspondem à situação corrente para todos os factores de durabilidade considerados. Na 

presente amostra, não existe nenhuma superfície que se encontre nessa situação; por isso, optou-se 

por procurar as superfícies mais próximas das condições médias, contabilizando o número de 

factores diferentes de 1, para cada superfície, e calculando a vida útil de referência através da 

expressão 4.3, para as que têm apenas dois ou menos factores diferentes de 1. 

Vida útil de referência =  
Vida útil prevista 

(0,8x  × 0,9𝑦 × 1,1𝑤  × 1,2z)
    

(4.3) 

Onde x, y, w e z representam o número de casos de 0,8; 0,9; 1,1 e 1,2, respectivamente. 

Na Tabela 4.7, é apresentada a vida útil de referência calculada para cinco casos de estudo que se 

encontram mais próximos da situação média. 

Tabela 4.7 - Vida útil de referência estimada para 5 casos de estudo, com recurso ao método das condições 

médias de exposição para um caso 

Descrição VUP (anos) Número de 0,8 Número de 0,9 Número de 1,1 Número de 1,2 Soma VUR (anos) 

Ed. 1.1 49 1 0 1 1 3 46,4 

Ed. 1.2 44 0 0 1 1 2 33,5 

Ed. 2.1 47 1 0 1 1 3 44,8 

Ed. 2.2 38 0 1 1 1 3 32,0 

Ed. 3.1 50 0 0 1 1 2 38,0 

Neste método, a vida útil de referência é determinada através da média dos valores de vida útil de 

referência calculados, para cada um dos casos de estudo, com as condições mais próximas das 
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condições médias. Através deste método, obteve-se uma vida útil de referência de 43,7 anos, valor 

que está próximo do obtido com recurso às curvas de degradação. 

4.4.2.2 Método das condições médias de exposição para a totalidade dos casos 

Este método usa igualmente a expressão (4.3) para o cálculo da vida útil de referência e os mesmos 

valores de k para cada factor. Neste caso, a vida útil de referência é dada pela relação entre a vida útil 

de referência e a vida útil prevista para todos os pontos da amostra, sendo depois seleccionados os 

pontos que apresentem uma diferença em relação à média, da totalidade da amostra, inferior a 3%. O 

valor da vida útil de referência da amostra foi obtido através da média dos valores de vida útil de 

referência estimada para os pontos seleccionados. Na Tabela 4.8, apresenta-se o exemplo de cálculo 

para 5 casos de estudo. A vida útil de referência obtida através deste método é igual a 47,2 anos. 

Tabela 4.8 - Vida útil de referência calculada, para 5 casos de estudo, através do método das condições médias 

de exposição para a totalidade da amostra 

Descrição VUP (anos) VUR (anos) VUP/VUR Desvio em relação à média 

Ed. 1.1 49 46,4 1,1 7% 

Ed. 1.2 44 33,5 1,3 20% 

Ed. 2.1 47 44,8 1,1 7% 

Ed. 2.2 38 32,0 1,2 6% 

Ed. 3.1 50 38,0 1,3 20% 

Todos os valores de vida útil de referência determinados são bastante próximos, levando a uma vida 

útil média de: 43,2 anos para as curvas de degradação; 48 anos para o método gráfico; 43,7 anos 

para o método das condições médias de exposição para um caso; e 47,2 anos para o método das 

condições médias de exposição para a totalidade dos casos. Neste estudo, o valor de vida útil de 

referência considerado foi de 45,4 anos e resulta da média dos valores obtidos nas diferentes 

metodologias aplicadas. 

4.1.3 Cenários considerados 

Para poder comparar a quantificação dos vários factores de durabilidade, segundo cenários distintos, 

é necessário definir vários critérios, através dos quais se pode comparar as soluções obtidas. Assim 

sendo, para avaliar qual das soluções obtidas é a que produz melhores resultados, são adoptados os 

critérios aplicados por diversos autores em estudos anteriores (Gaspar, 2002, 2009; Emídio, 2012; 

Galbusera, 2013), que são os seguintes: 

 a relação entre a média dos resultados obtidos, através do método factorial e do método 

gráfico, não deverá ter uma variação superior a 5%; 

 a amplitude dos resultados obtidos, através do método factorial, tem de ser menor do que a 

amplitude dos resultados obtidos através do método gráfico; 

 os resultados obtidos, através do método factorial, devem ser credíveis devendo, por isso, 

respeitar os limites estabelecidos em 4.3, para a vida útil prevista (22 e 108 anos); 

 a frequência acumulada da relação entre MF/MG, maior ou igual a 0,85, deve ser superior a 50%, 

e a frequência acumulada da relação entre MF/MG, superior a 1,50, deve ser inferior a 10%; 



 

66 
 

 as diversas iterações têm como objectivo maximizar o número de casos pertencentes ao 

intervalo de 0,85 a 1,15, para a relação MF/MG. 

Foram definidos vários cenários, segundo diferentes princípios, com vista a optimizar a quantificação 

dos subfactores de durabilidade. Os resultados obtidos através dos vários cenários são comparados, 

sendo retiradas algumas conclusões sobre a aplicabilidade dos vários cenários propostos. Os 

cenários considerados são apresentados nos pontos 4.4.3.1 a 4.4.3.6. 

4.1.3.1 Cenário 1 

A Tabela 4.9 apresenta a quantificação dos subfactores de durabilidade, de acordo com o primeiro 

cenário analisado. Neste cenário, considerou-se a vida útil prevista, para os diversos factores, obtida 

através do método gráfico e o valor de vida útil prevista para a totalidade da amostra, que resulta do 

método de conversão as ordenadas. De seguida, foi calculada a diferença entre a idade obtida, para 

cada factor, e a média da vida útil prevista. Sendo que, por cada ano de diferença, o valor de k aumenta 

ou diminui em 0,05, consoante o valor do factor seja maior, ou menor, do que o da vida útil prevista, 

respectivamente. 

Importa ter em atenção o significado físico de cada factor e, por isso, todos os factores que não 

apresentavam significado físico foram alterados para o valor de 1,00 (isto é, foram considerados 

neutros), tal como acontece no caso do tipo de acabamento, em que o k das superfícies texturadas 

era maior do que o das superfícies lisas. 

Tabela 4.9 - Quantificação dos subfactores obtida no cenário 1 

Factores 
modificadores 

Subfactores 
Média de idades obtidas a 
partir do método gráfico 

Diferença de 
idades 

k 

Final 

A1 - Tonalidade 
Escura k1 42,6 -5,0 0,75 

Clara k2 50,2 2,0 1,10 

A2 – Tratamento da 

superfície 

Sem protecção k1 47,3 -1,0 0,95 

Tinta k2 48,9 1,0 1,05 

Hidrófugo k3 49,2 1,0 1,05 

Tinta + hidrófugo k4 67,5 20,0 2,00 

Verniz k5 36,5 -11,0 0,45 

B1- Acabamento 
Liso k1 46,7 -1,0 1,00 

Texturado k2 53,1 5,0 1,00 

E1- Orientação solar 

Norte k1 49,2 1,0 1,05 

Oeste k2 48,6 1,0 1,05 

Este k3 48,4 0,0 1,00 

Sul k4 46,3 -2,0 0,90 

E2- Proximidade ao 

mar 

< 1 km k1 47,3 -1,0 0,95 

> 1 km e < 5 km k2 52,0 4,0 1,20 

> 5 km k3 46,0 -2,0 1,20 

E3 - Exposição à 
humidade 

Corrente k1 51,5 3,0 1,15 

Desfavorável k2 45,0 -3,0 0,85 

E4 - Protecção da 

superfície 

Corrente k1 47,3 -1,0 1,00 

Exposto k2 49,8 2,0 1,00 

E5 - Acção vento / 
chuva 

Baixa k1 45,3 -3,0 1,00 

Elevada k2 49,9 2,0 1,00 

G1 - Facilidade de 

inspecção 

Sim k1 47,3 -1,0 1,00 

Não k2 49,8 2,0 1,00 

4.1.3.2 Cenário 2 

No cenário 2, Tabela 4.10, foi utilizado o critério anterior, com a diferença de que os valores de vida útil, 
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obtidos através do método gráfico, foram substituídos pelos obtidos através das curvas de degradação 

e o valor da vida útil de referência, que era obtido através do método de conversão às ordenadas, 

passou também a ser o obtido para a curva de degradação global (para a totalidade da amostra). 

Tabela 4.10 - Quantificação dos subfactores obtida no cenário 2 

Factores  
modificadores 

Subfactores 
Média de idades obtidas a partir das cuvas 

de degradação 
Diferença de 

idades 

k 

Final 

A1 - Tonalidade 
Escura k1 46,0 3,0 1,00 

Clara k2 42,6 -1,0 1,00 

A2 – Tratamento da 

superfície 

Sem 
protecção 

k1 43,9 1,0 1,05 

Tinta k2 39,0 -4,0 0,80 

Hidrófugo k3 39,3 -4,0 0,80 

Tinta + 
hidrófugo 

k4 79,1 36,0 2,80 

Verniz k5 42,7 -1,0 0,95 

B1 - Acabamento 
Liso k1 41,7 -2,0 1,00 

Texturado k2 45,3 2,0 1,00 

E1 - Orientação solar 

Norte k1 42,3 -1,0 0,95 

Oeste k2 46,8 4,0 1,20 

Este k3 40,0 -3,0 0,85 

Sul k4 40,7 -3,0 0,85 

E2 - Proximidade ao 

mar 

< 1 km k1 35,5 -8,0 0,60 

> 1 km e < 5 
km 

k2 44,5 1,0 1,05 

> 5 km k3 48,5 5,0 1,25 

E3 - Exposição à 
humidade 

Corrente k1 45,9 3,0 1,15 

Desfavorável k2 39,9 -3,0 0,85 

E4 - Protecção da 

superfície 

Corrente k1 45,3 2,0 1,10 

Exposto k2 37,5 -6,0 0,70 

E5 - Acção vento / 
chuva  

Baixa k1 45,6 2,0 1,10 

Elevada k2 42,0 -1,0 0,95 

G1 - Facilidade de 

inspecção 

Sim k1 45,3 2,0 1,10 

Não k2 37,5 -6,0 0,70 

4.1.3.3 Cenário 3 

Com o objectivo de estudar um cenário que traduzisse o comportamento neutro do modelo proposto, 

no terceiro cenário, foi atribuído o valor 1,00 a todos os subfactores de durabilidade considerados. 

4.1.3.4 Cenário 4 

Para o cenário 4, os valores de cada subfactor foram atribuídos de acordo com a norma ISO15686 (2011), 

sendo atribuído o valor de 0,80 aos factores que apresentam um efeito desfavorável, o valor de 1,00 para 

situações correntes ou de difícil avaliação e o valor de 1,20 para as variáveis que se considera serem 

favoráveis. Os valores atribuídos a cada subfactor podem ser observados na Tabela 4.11. 

4.1.3.5 Cenário 5 

Os valores atribuídos a cada subfactor de durabilidade, no cenário 5, podem ser lidos na Tabela 4.12. 

À semelhança do cenário 4, no cenário 5, foi atribuído o valor 0,90 às variáveis que se consideram 

com um efeito desfavorável, o valor 1,00 às variáveis correntes e o valor 1,10 às variáveis que se 

consideram favoráveis. O objectivo deste cenário é perceber qual a sensibilidade do modelo, para 

pequenas variações dos valores atribuídos aos subfactores de durabilidade. 
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Tabela 4.11 - Quantificação dos subfactores obtida no cenário 4 

Factores modificadores Subfactores 
Média de idades obtidas a partir 

do método gráfico 
k Final 

A1 - Tonalidade 
Escura k1 42,6 0,80 

Clara k2 50,2 1,00 

A2 – Tratamento da superfície 

Sem protecção k1 47,3 1,00 

Tinta k2 48,9 1,20 

Hidrófugo k3 49,2 1,00 

Tinta + hidrófugo k4 67,5 1,20 

Verniz k5 36,5 0,80 

B1 - Acabamento 
Liso k1 46,7 1,00 

Texturado k2 53,1 1,00 

E1 - Orientação solar 

Norte k1 49,2 1,00 

Oeste k2 48,6 1,00 

Este k3 48,4 0,80 

Sul k4 46,3 1,00 

E2 - Proximidade ao mar 

< 1 km k1 47,3 0,80 

> 1 km e < 5 km k2 52,0 1,00 

> 5 km k3 46,0 1,20 

E3 - Exposição à humidade 
Corrente k1 51,5 1,00 

Desfavorável k2 45,0 0,80 

E4 - Protecção da superfície 
Corrente k1 47,3 1,00 

Exposto k2 49,8 1,00 

E5 - Acção vento / chuva 
Baixa k1 45,3 1,00 

Elevada k2 49,9 1,00 

G1 - Facilidade de inspecção 
Sim k1 47,3 1,00 

Não k2 49,8 1,00 

Tabela 4.12 - Quantificação dos subfactores obtida no cenário 5 

Factores modificadores Subfactores 
Média de idades obtidas a partir 

do método gráfico 
k Final 

A1 - Tonalidade 
Escura k1 42,6 0,90 

Clara k2 50,2 1,00 

A2 – Tratamento da superfície 

Sem protecção k1 47,3 1,00 

Tinta k2 48,9 1,10 

Hidrófugo k3 49,2 1,00 

Tinta + hidrófugo k4 67,5 1,10 

Verniz k5 36,5 0,90 

B1 - Acabamento 
Liso k1 46,7 1,00 

Texturado k2 53,1 1,00 

E1 - Orientação solar 

Norte k1 49,2 1,00 

Oeste k2 48,6 1,00 

Este k3 48,4 0,90 

Sul k4 46,3 1,00 

E2 - Proximidade ao mar 

< 1 km k1 47,3 0,90 

> 1 km e < 5 km k2 52,0 1,10 

> 5 km k3 46,0 1,10 

E3 - Exposição à humidade 
Corrente k1 51,5 1,10 

Desfavorável k2 45,0 0,90 

E4 - Protecção da superfície 
Corrente k1 47,3 1,00 

Exposto k2 49,8 0,90 

E5 - Acção vento / chuva 
Baixa k1 45,3 1,00 

Elevada k2 49,9 1,00 

G1 - Facilidade de inspecção 
Sim k1 47,3 1,00 

Não k2 49,8 1,00 
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4.1.3.6 Cenário 6 

No cenário 6, foram optimizados os valores de cada subfactor de durabilidade, sendo alterado um 

valor de cada vez através de um processo iterativo, sendo impostas algumas restrições que permitem 

assegurar o sentido físico dos resultados, com o objectivo de obter o melhor resultado possível, para 

os indicadores estatísticos enumerados em 4.4.3, respeitando sempre o significado físico de cada 

variável. Os valores atribuídos estão presentes na Tabela 4.13. 

Tabela 4.13 - Quantificação dos subfactores obtida no cenário 6 

Factores modificadores Subfactores 
Média de idades obtidas a partir 

do método gráfico 
k Final 

A1 - Tonalidade 
Escura k1 42,6 0,825 

Clara k2 50,2 1,150 

A2 – Tratamento da superfície 

Sem protecção k1 47,3 0,850 

Tinta k2 48,9 1,025 

Hidrófugo k3 49,2 1,025 

Tinta + hidrófugo k4 67,5 0,900 

Verniz k5 36,5 1,000 

B1 - Acabamento 
Liso k1 46,7 0,800 

Texturado k2 53,1 1,200 

E1 - Orientação solar 

Norte k1 49,2 1,075 

Oeste k2 48,6 0,950 

Este k3 48,4 0,900 

Sul k4 46,3 0,925 

E2 - Proximidade ao mar 

< 1 km k1 47,3 0,825 

> 1 km e < 5 km k2 52,0 0,925 

> 5 km k3 46,0 1,000 

E3 - Exposição à humidade 
Corrente k1 51,5 1,050 

Desfavorável k2 45,0 0,900 

E4 - Protecção da superfície 
Corrente k1 47,3 1,050 

Exposto k2 49,8 1,050 

E5 - Acção vento / chuva 
Baixa k1 45,3 1,100 

Elevada k2 49,9 1,000 

G1 - Facilidade de inspecção 
Sim k1 47,3 1,050 

Não k2 49,8 1,000 

4.4.4 Análise de resultados e validação do modelo 

Na Tabela 4.14, encontram-se os indicadores estatísticos resultantes de cada um dos cenários 

considerados. 

Tabela 4.14 - Indicadores estatísticos dos cenários considerados 

Cenários 1 2 3 4 5 6 

Média MF/MG ≤ 1,05 1,17 1,07 1,09 0,92 1,05 0,95 

Desvio padrão 0,56 0,86 0,38 0,34 0,37 0,31 

Amplitude 
Método factorial (anos) 130,7 208,5 0,0 43,1 30,7 55,1 

Método gráfico (anos) 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 

Extremos obtidos 

no MF (anos) 

Máximo = 108 anos 144,81 215,85 45,43 65,41 60,46 78,06 

Mínimo =22 anos 14,07 7,33 45,43 22,33 29,80 22,93 

MF/MG ≥ 0,85 (≥ 50%) 68,62% 53,14% 67,78% 55,65% 69,46% 66,53% 

MF/MG ≥1,50 (< 10%) 23,43% 23,85% 16,32% 5,02% 10,88% 4,60% 

0,85 ≤ MF/MG ≤ 1,15 19,67% 16,74% 27,62% 35,98% 34,73% 46,44% 

O cenário 1 é o que apresenta a média da relação entre o método factorial e o método gráfico mais 

elevada. Apresenta também uma amplitude de valores obtidos através do método factorial superior à 
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do método gráfico. O valor máximo e o valor mínimo de vida útil estimada obtidos pelo método 

factorial não se inserem no limite de valores considerados como aceitáveis, apresentando ainda uma 

frequência acumulada da relação MF/MG superior a 1,50 (correspondentes a estimativas 

consideradas falhadas, por excesso) em cerca de 23% da amostra analisada. 

Os resultados obtidos através do cenário 2 são semelhantes aos obtidos para o cenário 1, 

desrespeitando os mesmos critérios de aceitação. Apesar de a relação entre o método factorial e o 

método gráfico estar mais próxima de 1, os resultados obtidos são piores do que os obtidos no 

cenário 1, porque a sua amplitude é muito mais elevada. Esta maior variação dos resultados deve-se 

ao facto de a diferença de vidas úteis estimadas obtidas, para os vários factores de durabilidade, ser 

mais elevada para as curvas de degradação do que para o método gráfico. 

Apesar de o cenário 3 apenas ter sido considerado para perceber o comportamento neutro do 

modelo, os resultados obtidos demonstram uma clara melhoria, em relação aos cenários anteriores. 

Os cenários anteriores não cumprem 5 dos 7 critérios definidos. Enquanto o cenário 3 apenas excede 

2 dos critérios, nomeadamente o critério da relação entre o método factorial e o método gráfico, que 

continua a ser demasiado elevada, e o critério do número de casos superior a 1,50, que continua a 

ser maior do que 10%. Apesar de o parâmetro ser superior a 10%, é evidente uma melhoria, em 

relação aos cenários anteriores, tendo sido conseguida uma redução de 23% para 16%. 

Os cenários 4 e 5 constituem, mais uma vez, uma melhoria em relação aos cenários anteriores, 

apenas infringindo um dos critérios considerados. No caso do cenário 4, a média das relações entre 

os resultados obtidos pelo método factorial e pelo método gráfico apresenta uma variação superior 

5%. Neste caso, como a média das relações entre o MF e o MG é inferior a 1, os valores de vida útil 

estimada pelo MG são superiores aos obtidos pelo MF, o que justifica a ocorrência de apenas 5% das 

superfícies em betão à vista com uma relação MF/MG superior a 1,50. Portanto, a frequência de 

estimativas falhadas, para o cenário 4, é de apenas 5%. Os resultados obtidos parecem indicar que 

os valores prescritos pela norma são demasiado abrangentes (possuem pouca sensibilidade), não 

tendo a capacidade de fazer aumentar significativamente o número de casos cuja relação MF/MG se 

situa no intervalo de 0,85 a 1,15. No cenário 5, a média do rácio entre MF e MG é de 1,05, o que 

respeita o critério definido. No entanto, a utilização de apenas três valores para os coeficientes (0,9; 

1,0; e 1,1) continua a não ter adaptabilidade suficiente para que o número de casos no intervalo de 

0,85 a 1,15 aumente. Para este cenário, o número de casos em que MF/MG é superior a 1,50 é de 

11%, não cumprindo o critério anteriormente definido. 

O cenário 6 resulta de várias iterações, com o objectivo de melhorar os valores obtidos e, desta 

forma, possibilitar que o cumprimento de todos os critérios de aceitação definidos. Neste cenário, 

obteve-se uma relação MF/MG de 0,95, com um desvio padrão de 0,31, o que corresponde ao menor 

valor de todos os cenários em estudo. Apenas em 4,6% dos revestimentos, o valor de MF/MG é 

superior a 1,50, o que também constitui o melhor resultado obtido (menor percentagem de 

estimativas falhadas), de entre todos os cenários considerados. A percentagem de casos de estudo, 

cuja relação MF/MG se encontra no intervalo 0,85 a 1,15, também é a maior de todos os cenários 
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(46,4%), revelando assim que cerca de 46% da amostra apresentam uma variação inferior a 15% 

relativamente à situação ideal, que seria a obtenção de uma vida útil estimada pelo método factorial 

igual à vida útil estimada pelo método gráfico (que representa a realidade observada). Adoptando um 

critério mais lato, assumindo uma variação de 20% para o rácio da vida útil estimada pelo MF e pelo 

MG, conclui-se que a frequência acumulada dos resultados de MF/MG entre 0,8 e 1,2 é igual a 

55,4%. Constata-se assim que os resultados obtidos para a maioria das superfícies analisadas 

apresentam uma variação inferior a 20% relativamente à situação ideal, que seria um rácio entre os 

valores de MF e MG igual a 1. O cenário 6 é o que apresenta melhores resultados globais, tal como 

seria expectável, uma vez que, neste cenário, os subfactores de durabilidade foram definidos com 

vista à optimização e cumprimento dos critérios inicialmente definidos. O cenário 6 apresenta uma 

melhoria significativa (cerca de 10%) no que diz respeito à frequência acumulada dos resultados de 

MF/MG situados entre 0.85 e 1.15, em comparação com o segundo melhor cenário (cenário 4). 

4.5 Conclusão 

Neste capítulo, começou-se por calcular a vida útil prevista para cada uma das superfícies de betão à 

vista analisadas. Estes cálculos foram auxiliados de análises gráficas, que representam, em paralelo 

com as curvas de degradação obtidas no capítulo 3, os impactes que as diferentes características 

têm no tempo de vida útil de uma fachada em betão à vista. 

De seguida, foi necessário proceder a uma quantificação inicial de todos os subfactores considerados, 

com o propósito de aplicar o método factorial, de forma inversa, de forma a estimar a vida útil de 

referência das superfícies em betão à vista. O valor obtido foi comparado com os resultados obtidos 

através das curvas de degradação, do método gráfico e, ainda, com a informação de diversos autores, 

considerando-se que o resultado obtido, de 44,5 anos, é coerente e ajustado à realidade observada. 

Posteriormente, foram analisados 6 cenários para a quantificação dos subfactores de durabilidade 

considerados neste estudo. Os resultados obtidos demonstram que as previsões se encontram de 

acordo com a realidade. No entanto, não devem ser tomados com verdade absoluta, mas sim como 

indicadores, que podem ser utilizados em investigações futuras. Em estudos futuros, este método 

poderá ser aplicado a um novo universo de casos, uma vez que quanto maior for a amostra 

analisada, maior será a fiabilidade e aplicabilidade do método factorial. 

Apesar das várias limitações que este método apresenta, globalmente, considera-se a sua aplicação 

como expedita e de elevada operacionalidade, especialmente se for tida em conta a complexidade e 

os inúmeros factores, que influenciam a evolução da degradação de um revestimento exterior. São 

estas vantagens que fazem o método factorial ser o escolhido como base de normas internacionais, 

consistindo num enquadramento geral para a estimativa da vida útil dos elementos da construção. 
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5. Conclusões e desenvolvimentos futuros 

5.1 Considerações finais 

A presente dissertação enquadra-se na linha de investigação, anteriormente desenvolvida por vários 

autores, com o objectivo de estabelecer metodologias para a previsão da vida útil de várias soluções 

construtivas, utilizadas em paredes exteriores, dos quais se destacam os estudos de Gaspar (2002), 

Sousa (2008), Gaspar (2009), Silva (2009), Chai (2011), Emídio (2012), Ximenes (2012), Galbusera 

(2013), Magos (2015), Marques (2015) e Serralheiro (2016). 

Para além do objectivo principal, descrito no parágrafo anterior, o desenvolvimento deste estudo 

potencia ainda uma aprendizagem sobre os processos de degradação de superfícies em betão à 

vista, permitindo optimizar as estratégias de manutenção que deverão ser realizadas nestes 

elementos, ao longo do ciclo de vida do edifício. Permite também a concepção de superfícies mais 

duráveis, e, por fim, possibilita a realização de análises do ciclo de vida, quer económicas, quer 

ambientais. 

Neste capítulo, são descritos os principais resultados obtidos e as conclusões retiradas, nas principais 

fases da investigação. Seguidamente, são propostas sugestões ou desenvolvimentos futuros, com o 

objectivo de continuar a desenvolver investigação sobre a previsão da vida útil de elementos da 

construção. 

5.2 Conclusões gerais 

Numa primeira fase deste estudo, começou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica para recolher 

informação sobre o tema a desenvolver. Inicialmente, foi definido o conceito de vida útil e a importância 

do estudo da vida útil de diversos materiais. Foram igualmente descritas algumas das metodologias, 

que poderiam ser utilizadas na previsão da vida útil, dando mais destaque ao método factorial. Por fim, 

foram abordadas algumas normas internacionais, sobre a temática da durabilidade das construções, 

que podem servir de referência, visto Portugal ainda não dispor de legislação nesta área. 

Ainda durante a fase de recolha de informação, procurou-se consolidar os conhecimentos relativos à 

tecnologia das superfícies em betão à vista, começando por definir-se o que seria considerado 

superfícies em betão à vista, na presente dissertação. Posteriormente, foram analisados os materiais 

constituintes destas superfícies, bem como as principais etapas do processo construtivo e os 

acabamentos possíveis para uma superfície de betão à vista. Para concluir esta fase da dissertação, 

foram caracterizadas as anomalias que podem ser encontradas neste tipo de revestimento, as principais 

causas dessas anomalias e, por último, foram definidos os níveis de degradação para cada anomalia. 

De seguida, foi analisada a amostra recolhida por Serralheiro (2016), procurando identificar as suas 

maiores lacunas e estimar o número de casos que deveriam ser inspeccionados. Após identificadas 

as características que deveriam ser analisadas de forma a complementar a amostra, foram 

inspeccionados edifícios que preferencialmente permitiriam colmatar as fragilidades detectadas, 

através de uma inspecção visual, sendo toda a informação recolhida registada numa ficha de 

inspecção e diagnóstico. Na etapa seguinte, procedeu-se ao tratamento da informação recolhida, 
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procurando identificar e quantificar as anomalias presentes em cada superfície analisada. Após estar 

concluído o tratamento de todas as superfícies inspeccionadas da amostra recolhida, isto é, 104 

superfícies, esta foi adicionada à amostra recolhida por Serralheiro (2016), constituída por 174 casos, 

o que perfaz um total de 278 superfícies em betão vista. Depois foi analisada a totalidade da amostra 

segundo os mesmos critérios utilizados e referidos anteriormente. 

A terceira etapa consiste na realização dos modelos de previsão de vida útil, segundo a metodologia 

proposta por Gaspar (2002, 2009). Começou-se por descrever a metodologia, introduzindo-se o indicador 

de severidade da degradação normalizado (Sw). Para o cálculo do indicador de severidade, foram 

considerados, para cada anomalia, os valores de ponderação propostos por Serralheiro (2016). Foi 

estabelecida a correspondência entre os vários níveis de degradação, definidos anteriormente, e o 

indicador Sw, sendo que se considera o fim da vida útil de uma superfície quando o valor de Sw atinge 

20%, o que corresponde ao facto de uma superfície atingir o nível 3 de degradação, isto é, degradação 

moderada. 

Foi então traçada a curva de degradação, que representa a perda de desempenho das superfícies, ao 

longo do tempo (Figura 5.1). A vida útil de referência foi de 43,2 anos e, apesar de existir alguma 

dispersão nos resultados obtidos, especialmente aos 25 e 48 anos, a curva apresenta um coeficiente de 

determinação bastante razoável (R
2
=0.74), revelando uma forte correlação entre a curva e a amostra 

analisada. 

 

Figura 5.1 - Curva de degradação geral obtida a partir da totalidade das superfícies inspeccionadas 

Concluída a análise das curvas de degradação, foi aplicado o método de conversão ao valor das 

ordenadas, com o objectivo de estimar a vida útil para cada um dos casos de estudo que compõe a 

amostra. Foi estabelecido um limite mínimo e um limite máximo para a vida útil estimada das 

superfícies em betão à vista, de acordo com a literatura sobre o tema. Desta forma, foram excluídos 

da análise, os casos de estudo cuja vida útil estimada apresentava valores fora dos limites 

considerados como aceitáveis. Os casos excluídos apresentam, à data da inspecção, uma idade 

muito recente ou uma degradação ainda muito incipiente, não sendo por isso modelados 

correctamente pelo método de conversão ao valor das ordenadas, pois torna-se difícil antever o 

padrão de degradação destes casos ao longo de um alargado período de tempo. A Figura 5.2 

apresenta a distribuição da vida útil prevista das superfícies, sem os casos excluídos, sendo possível 

concluir que o valor de vida útil obtido, com recurso a este método, foi de 48 anos. 

y = 0,00000035x3 + 0,00004129x2 + 0,00218788x 
R² = 0,74132563 
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Para ambos os métodos, foram também traçados gráficos, para as diversas características das superfícies 

em betão à vista. Os gráficos que permitiram obter resultados mais próximos do esperado foram aqueles 

em que se estudou a proximidade do mar, a exposição à humidade e, por último, o tipo de protecção 

utilizado na superfície. 

A última etapa da investigação consistiu na aplicação do método factorial. Começou-se por 

apresentar o método em questão e, posteriormente, realizou-se uma quantificação inicial dos factores 

de durabilidade, analisados anteriormente, a ser utilizados na estimativa da vida útil das superfícies 

em betão à vista, através da aplicação do método factorial. 

 

Figura 5.2 - Distribuição da vida útil prevista dos revestimentos sem os casos excluídos 

A estimativa destes valores permitiu o cálculo da vida útil de referência, recorrendo à aplicação do 

método factorial, de forma inversa, para as superfícies que se considera mais próximas das condições 

médias de exposição. Esta metodologia conduziu a uma vida útil de referência de 45,4 anos. 

Para finalizar, foram analisados seis cenários, descritos na Tabela 5.1, com o objectivo de optimizar 

os resultados obtidos, através da sua quantificação em função de diferentes critérios, os resultados 

obtidos para cada um dos cenários encontra-se na Tabela 5.2. 

Tabela 5.1 - Descrição dos seis cenários considerados 

Cenários Descrição 

Cenário 1 

Neste cenário, é considerada a vida útil obtida através da Figura 5.2 (48 anos) e os 

valores obtidos, através do método gráfico, para cada subfactor de durabilidade. Por cada 

ano de diferença, entre o valor do subfactor e a média, foi adicionado ou subtraído 0.05. 

Cenário 2 

De forma similar à metodologia adoptada para o cenário 1, é considerada a vida útil 

obtida através da Figura 5.1 (43 anos) e os valores obtidos, através das curvas de 

degradação, para cada subfactor. Por cada ano de diferença, entre o valor do subfactor e 

a média, foi adicionado ou subtraído 0.05. 

Cenário 3 
Para este cenário, todas as variáveis são iguais a 1, com o objectivo de estudar um 

modelo neutro. 

Cenário 4 

Neste cenário, a norma ISO 15686 (2011) serviu de base aos valores dos factores de 

durabilidade, sendo atribuído o valor de 0,80 a condições desfavoráveis, o valor de 1,20 a 

condições favoráveis e o valor de 1.00 para condições correntes ou de difícil valoração. 

Cenário 5 

Seguindo a lógica do cenário anterior, foi atribuído o valor de 0,90 a condições 

desfavoráveis, o valor de 1,10 a condições favoráveis e o valor de 1,00 para condições 

correntes ou de difícil valoração. 

Cenário 6 
Este cenário baseia-se nos resultados obtidos anteriormente e recorre a um processo 

iterativo, de forma a alcançar o melhor resultado possível. 
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Tabela 5.2 - Resultados para os diferentes cenários 

Factores condicionantes Cenário 1 Cenário 2 Cenário 4 Cenário 5 Cenário 6 

Tonalidade 
Escura k1 0,750 1,000 0,800 0,900 0,825 
Clara k2 1,100 1,000 1,000 1,000 1,150 

Tratamento 
da superfície 

Sem protecção k1 0,950 1,050 1,000 1,000 0,850 
Tinta k2 1,050 0,800 1,200 1,100 1,025 

Hidrófugo k3 1,050 0,800 1,000 1,000 1,025 
Tinta + hidrófugo k4 2,000 2,800 1,200 1,100 0,900 

Verniz k5 0,450 0,950 0,800 0,900 1,000 

Acabamento 
Liso k1 1,000 1,000 1,000 1,000 0,800 

Texturado k2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,200 

 Orientação 
solar 

Norte k1 1,050 0,950 1,000 1,000 1,075 
Oeste k2 1,050 1,200 1,000 1,000 0,950 
Este k3 1,000 0,850 0,800 0,900 0,900 
Sul k4 0,900 0,850 1,000 1,000 0,925 

Proximidade 
ao mar 

< 1 km k1 0,950 0,600 0,800 0,900 0,825 
> 1 km e < 5 km k2 1,200 1,050 1,000 1,100 0,925 

> 5 km k3 1,200 1,250 1,200 1,100 1,000 

Exposição à 
humidade 

Corrente k1 1,150 1,150 1,000 1,100 1,050 
Desfavorável k2 0,850 0,850 0,800 0,900 0,900 

Protecção da 
superfície 

Corrente k1 1,000 1,100 1,000 1,000 1,050 
Exposto k2 1,000 0,700 1,000 0,900 1,050 

Acção vento 
/ chuva 

Baixa k1 1,000 1,100 1,000 1,000 1,100 
Elevada k2 1,000 0,950 1,000 1,000 1,000 

Facilidade 
de inspecção 

Sim k1 1,000 1,100 1,000 1,000 1,050 
Não k2 1,000 0,700 1,000 1,000 1,000 

Para se poder proceder à comparação e avaliação dos diferentes cenários, foi necessário definir 

critérios que permitissem comparar os indicadores estatísticos, resultantes de cada cenário. Os 

critérios que se considera serem mais relevantes são os seguintes: 

 os resultados obtidos, através do método factorial, devem ser credíveis devendo, por isso, 

respeitar os limites estabelecidos em 4.3, para a vida útil prevista (entre 22 e 108 anos); 

 a frequência acumulada da relação entre MF/MG, maior ou igual a 0,85, deve ser superior a 50%, 

e a frequência acumulada da relação entre MF/MG, superior a 1,50, deve ser inferior a 10%; 

 as diversas iterações têm como objectivo maximizar o número de casos pertencentes ao 

intervalo de 0,85 a 1,15, para a relação MF/MG. 

Os resultados obtidos, para os diferentes cenários, podem ser observados na Tabela 5.3, onde a 

vermelho se encontram assinalados os critérios que são infringidos, para cada um dos cenários. 

Tabela 5.3 - Indicadores estatísticos dos cenários considerados 

Cenários 1 2 3 4 5 6 

Média MF/MG ≤ 1,05 1,17 1,07 1,09 0,92 1,05 0,95 

Desvio padrão 0,56 0,86 0,38 0,34 0,37 0,31 

Amplitude 
Método factorial (anos) 130,7 208,5 0,0 43,1 30,7 55,1 

Método gráfico (anos) 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 

Extremos obtidos 

no MF (anos) 

Máximo = 108 anos 144,81 215,85 45,43 65,41 60,46 78,06 

Mínimo =22 anos 14,07 7,33 45,43 22,33 29,80 22,93 

MF/MG ≥ 0,85 (≥ 50%) 68,62% 53,14% 67,78% 55,65% 69,46% 66,53% 

MF/MG ≥1,50 (< 10%) 23,43% 23,85% 16,32% 5,02% 10,88% 4,60% 

0,85 ≤ MF/MG ≤ 1,15 19,67% 16,74% 27,62% 35,98% 34,73% 46,44% 
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Os cenários com os piores resultados são o 1 e o 2, infringindo 5 dos critérios definidos. Isto acontece, 

devido ao facto de existirem valores onde a diferença obtida, através do método gráfico e das curvas de 

degradação, é elevada. Assim, resultam factores com valores pouco realistas. No cenário 1, à variável 

tinta+ hidrófugo é atribuído o valor de 2,00 e ao subfactor verniz é atribuído o valor 0,45. Esta situação é 

similar ao que acontece no cenário 2, resultando numa considerável dispersão nos valores obtidos. 

Para o cenário 3, os resultados obtidos apenas deixam por cumprir dois dos critérios definidos à 

partida, o que se constitui como uma melhoria em relação aos anteriores. Nos cenários 4 e 5, apenas 

é violado um dos critérios definidos. Para o cenário 4, a média conseguida com aplicação do método 

factorial é bastante reduzida, em relação à média que resultou da aplicação do método gráfico. Isto 

deve-se ao facto de se ter contabilizado apenas os valores 0,8, 1,0 e 1,2. Estes valores são 

redutores, não permitindo que o método factorial se ajuste com maior precisão às características 

especificas das superfícies em betão à vista modeladas. 

O cenário 6, onde se tentou optimizar os valores obtidos, foi o único que cumpriu todos os critérios 

estabelecidos, conduzindo aos melhores resultados. Importa referir que 46% das superfícies em betão à 

vista analisadas apresenta uma frequência acumulada dos resultados de MF/MG entre 0,85 e 1,15. 

5.3 Desenvolvimentos futuros 

Concluído o estudo desenvolvido e após serem apresentados os resultados e conclusões obtidas, 

considera-se apropriado referir alguns aspectos passíveis de serem melhorados. Desta forma, 

consegue-se minimizar, ou eliminar pequenas limitações encontradas, permitindo obter melhores 

resultados com a metodologia aplicada. 

As sugestões propostas podem ser relevantes para trabalhos futuros, que procurem desenvolver esta 

linha de investigação. Estas estão relacionadas com a fase de recolha de informação, avaliação da 

degradação e com o método factorial. 

5.3.1 Recolha de informação 

A amostra recolhida tem uma dimensão razoável, pelo que pode ser considerada adequada para a 

aplicação do método factorial. No entanto, algumas das 24 variáveis analisadas são estatisticamente 

pouco significativas, pois têm poucos casos que as representem, como, por exemplo, o caso do 

tratamento da superfície através de tinta mais hidrófugo, que só apresenta 13 casos de estudo, e verniz 

que apresenta 34 casos. A existência de menos superfícies para cada um dos casos de estudo pode estar 

na origem de estes serem, respectivamente, o maior e o menor valor de vida útil prevista, o que prejudica 

os resultados obtidos. Assim, seria positivo complementar a amostra com mais dados que 

representassem esses factores. 

Outra sugestão, que poderia melhorar a fase de recolha de informação, seria a utilização de meios 

auxiliares de diagnóstico para complementar a informação recolhida através das inspecções visuais. 

Assim, seria possível definir a anomalia presente, com mais certeza, como por exemplo, a utilização 

de um humidímetro. Este equipamento permitiria definir, com mais precisão, as áreas que são 

afectadas por humidade (Matos, 2015). 
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5.3.2 Avaliação da degradação 

No que se refere à avaliação da degradação, as recomendações passam por procurar uma forma de 

incluir fenómenos como o vandalismo e os acidentes na análise da durabilidade da superfície. Desta 

forma, conseguir-se-ia incluir o resultado de eventos discretos na degradação de superfícies. Emídio 

(2012) sugere que se introduza um coeficiente de ponderação, que represente a probabilidade de 

uma superfície sofrer estas anomalias, em função da sua localização, por exemplo. 

Outro aspecto interessante a ser desenvolvido é a continuação da aplicação desta metodologia a 

outros componentes da construção, validando assim o modelo utilizado. A aplicação da presente 

metodologia a todos os componentes da envolvente de um edifício permitiria a criação de uma base 

de dados, que seria bastante útil na fase de concepção de futuros edifícios. Com esta ferramenta, 

seria possível a concepção de edifícios, aumentando a sua durabilidade, deixando os componentes 

com vidas úteis menores preparados para ser mais facilmente intervencionados, ou substituídos. 

Seria também importante para a fase de utilização do edifício, pois possibilitaria o planeamento das 

operações de manutenção, de forma mais racional e tecnicamente informada. 

5.3.3 Método factorial 

Para o método factorial, as principais alterações que poderiam ser introduzidas, com o intuito de 

melhorar os resultados obtidos, passam por considerar mais coeficientes relacionados com a 

concepção e características do material. Apesar de esta informação ser difícil de obter, seria 

interessante considerar, na análise realizada, a formulação do betão aplicado na superfície, 

percebendo quais os efeitos que as variações na sua composição têm no processo de degradação de 

superfícies de betão à vista. Para tal, poderiam ser realizadas investigações laboratoriais. 

Outro factor que poderia ser tido em conta é a existência de pormenores construtivos que permitam 

um escoamento apropriado da água da chuva, tais como caleiras e tubos de queda (Marques, 2015). 

Este factor é importante, pois em várias das superfícies analisadas estes pormenores não foram 

considerados na fase de concepção e, como resultado disso, surgem anomalias (sujidade, 

colonização biológica) causadas pela escorrência da água nos paramentos. 

Emídio (2012) refere que seria importante considerar outras possibilidades para a forma como os 

subfactores de durabilidade se relacionam entre si, pois, se todos os factores de uma superfície forem 

positivos, ou negativos, podem originar valores de vida útil estimada que não são realistas. Para 

melhorar os resultados obtidos, poderiam ser introduzidos coeficientes de ponderação, entre as 

diferentes características, como, por exemplo, atribuir um peso mais elevado a factores de 

durabilidade relacionados com erros de execução. 
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ANEXOS 

Anexo A1. Ficha de inspecção e diagnóstico (primeira parte)  

Ficha de inspecção 

Ficha de inspecção n.º Data da inspecção: 

Responsável / função  

Objectivo da inspecção  

I - Condições climatéricas 

I. 1 - Temperatura < 5º  entre 5º e 

15º 

 > 15º   

I. 2 - Pluviosidade Nula  Aguaceiros  Chuva   

I. 3 - Humidade Baixa  Média  Alta   

II - Edifício 

II. 1 - Localização  Ed.  

II. 2 - Altitude (m) 0 - 300  300 - 600  > 600   

II. 3 - Tipo de utilização  II. 4 - Ano de 

construção 

 

II. 5 - N.º de pisos acima do 

solo 

 

II. 6 - Zona 

térmica 

Inverno A  B   

Verão A  B  C   

II. 7 - Zona vento A  B   

II. 8 - Rugosidade 

aerodinâmica 
Tipo 0  Tipo I  Tipo II  Tipo III  

Tipo IV  

II. 9 - Exposição a agentes 

poluentes 
Alta  Média  Baixa  Nula  

 

II. 10 - Tipo de envolvente Rural  Urbana  Marítima   

II. 11 - Proximidade ao mar < 1 km  < 5 km  > 5 km   

II. 12 - Contactos efectuados D. 

Obra 

 Projectista  Empreiteir

o 

 Outro   

II. 12. 1 - Nome(s)  

II. 13 - Notas  

III - Superfícies vistoriadas 

III. 1 - Identificação  

III. 2 - Localização Exterio

r 

 Interior  Outra   

III. 3 - Função principal Fachad

a 

 Muro  Outra   

III. 4 - Orientação da 

superfície 

Norte  Sul  Este  Oeste  (ex.: NE = Norte + 

Este) 

III. 5 - Classes de exposição  

III. 6 - Sombreamento Ausent

e 

 Parcial  Total   

III. 7 - Cota acima do terreno 

(m) 

 

III. 8 - Dimensões da 

superfície (m) 

Altura  Largura   

III. 9 - Acabamento 

superficial 

Liso  Texturado   

III. 10 - Protecção superficial 
Sem 

protecção 

 Tinta  Verniz  Hidrófug

o 

  

Outro   

III. 11 - Cor 

Branco  Castanho  Cinzento  Vermelh

o 

  

Preto  Verde  Amarelo  Azul   

Cinzento escuro  Outro   

III. 12 - Intervenções 

anteriores 

Sim  Não  (Se sim, preencher ponto IV. 3) 

III. 13 - Notas  
IV - Manutenção 

IV. 1 - Tipologia implementada  

IV. 2 - Periodicidade das inspecções e/ou das 

intervenções 

 

IV. 3 - Características das intervenções 

efectuadas 

 

Data; Técnica utilizada; Materiais aplicados  
V - Observações 
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Ficha de inspecção e diagnóstico (segunda parte) 

Anomalias 

detectadas 

Nível de 

degradaçã

o 

Localização das 

anomalias (*) 

Causas 

prováveis (#) 

Área 

afectada 

(%) 

Notas 

1 2 3 4 T S C M J p e a g u v 

A
n

o
m

a
lia

s
 e

s
té

ti
c
a
s
 manchas    -              

eflorescências    -              

colonização 

biológica 
   -              

desgaste / erosão    -              

bolhas de pele    -              

graffiti    -              

A
n

o
m

a
lia

s
 

m
e

c
â

n
ic

a
s
 

fissuração 

mapeada 
-                 

fissuração 

direccionada 
-                 

desagregação -                 

descasque -                 

A
n
o
m

a
lia

s
 c

o
n
s
tr

u
ti
v
a
s
 /
 

g
e
o
m

é
tr

ic
a
s
 

falta de planeza    -              

ninhos de 

agregados / 

chochos 

   -              

marcas de tiges    -              

esbabaçado    -              

crostas    -              

incrustações de 

cofragem 
   -              

Caracterização da degradação da fachada 

Inexistente Bom Ligeira Moderada Generalizada 

(*) T - zona térrea; S - zona superior da fachada; C - zona corrente da fachada; M - zona adjacente às 

marcas de tiges; J - zona adjacente às juntas de betonagem. 

(#) p - erros de projecto; e - erros de execução; a - acções ambientais; g - agentes agressivos; u - 

utilização e manutenção; v - vandalismo. 
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Anexo A2. Caracterização dos edifícios analisados 

Designação Município Descrição 
Ano de 

construção 
Ano da última reparação 

Tipo de 
utilização 

Tipo de 
envolvente 

N.º de fachadas 
inspeccionadas 

Data de 
inspecção 

Ed. 1 Lisboa 
Fundação Calouste Gulbenkian - Biblioteca de 

Arte 
1969 

Pequenas reparações 
pontuais 

Serviços Urbana 2 30-Jan-16 

Ed. 2 Lisboa 
Fundação Calouste Gulbenkian - Museu Calouste 

Gulbenkian 
1969 

Pequenas reparações 
pontuais 

Serviços Urbana 2 30-Jan-16 

Ed. 3 Lisboa Fundação Calouste Gulbenkian 1969 
Pequenas reparações 

pontuais 
Serviços Urbana 1 30-Jan-16 

Ed. 4 Sintra Igreja de Nossa Senhora da Paz 1992 Reparações pontuais 2016 Serviços Urbana 7 30-Jan-16 

Ed. 5 Lisboa Campus de Justiça - Edifício B 2008 Nunca foi reparado Serviços Marítima 1 02-Fev-16 

Ed. 6 Lisboa Campus de Justiça - Edifício I 2008 Nunca foi reparado Serviços Marítima 1 02-Fev-16 

Ed. 7 Lisboa Art's and Business Hotel 2004 Nunca foi reparado Serviços Marítima 3 02-Fev-16 

Ed. 8 Lisboa República da Cerveja 1998 
Pequenas reparações 

pontuais 
Serviços Marítima 2 02-Fev-16 

Ed. 9 Lisboa MEO Arena 1998 
Pequenas reparações 

pontuais 
Serviços Marítima 1 02-Fev-16 

Ed. 10 Lisboa Restaurante Sakura Sushi 1998 
Pequenas reparações 

pontuais 
Serviços Marítima 1 02-Fev-16 

Ed. 11 Guarda Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço 2008 Nunca foi reparado Serviços Urbana 2 05-Fev-16 

Ed. 12 Lisboa Edifício Vodafone 2002 Nunca foi reparado Serviços Marítima 1 09-Fev-16 

Ed. 13 Lisboa Pavilhão do Conhecimento 1998 
Pequenas reparações 

pontuais 
Serviços Marítima 3 09-Fev-16 

Ed. 14 Lisboa FIL - Feira Internacional de Lisboa 1998 
Pequenas reparações 

pontuais 
Serviços Marítima 1 09-Fev-16 

Ed. 15 Covilhã UBI - 5.ª Fase 1991 
Pequenas reparações 

pontuais 
Serviços Urbana 5 19-Fev-16 

Ed. 16 Covilhã UBI - 4.ª Fase 1989 
Pequenas reparações 

pontuais 
Serviços Urbana 6 19-Fev-16 

Ed. 17 Covilhã UBI - Bar 3.ª Fase 1984 
Pequenas reparações 

pontuais 
Serviços Urbana 2 19-Fev-16 

Ed. 18 Covilhã Restaurante Parkurbis 2005 Nunca foi reparado Serviços Rural 3 19-Fev-16 

Ed. 19 Covilhã Parkurbis 2005 Nunca foi reparado Serviços Rural 3 19-Fev-16 

Ed. 20 Covilhã Associação Parkurbis 2009 Nunca foi reparado Serviços Rural 3 19-Fev-16 

Ed. 21 Lisboa 
Edifício NOS - entradas pedonais para o parque 

de estacionamento 
2012 Nunca foi reparado Serviços Urbana 4 02-Mar-16 

Ed. 22 Lisboa Edifício Visconde de Alvalade 2002 Nunca foi reparado Serviços Urbana 1 02-Mar-16 

Ed. 23 Lisboa FCUL - C8 1999 Nunca foi reparado Serviços Urbana 5 02-Mar-16 

Ed. 24 Lisboa FCUL - C1 2011 2011 Serviços Urbana 3 02-Mar-16 

Ed. 25 Lisboa FCUL - C2 2007 2007 Serviços Urbana 3 02-Mar-16 

Ed. 26 Lisboa ISCTE - Edifício 2 2002 Nunca foi reparado Serviços Urbana 6 02-Mar-16 

Ed. 27 Lisboa ISCTE - Ala Autónoma 1995 Nunca foi reparado Serviços Urbana 5 02-Mar-16 

Ed. 29 Barreiro Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 2007 Nunca foi reparado Serviços Urbana 10 05-Mar-16 

Ed. 30 Barreiro Igreja Paroquial de Santa Margarida 2001 Nunca foi reparado Serviços Urbana 7 05-Mar-16 

Ed. 31 Amadora Fórum Luís de Camões / Fórum Brandoa 2006 Nunca foi reparado Serviços Urbana 4 08-Mar-16 
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Designação Município Descrição 
Ano de 

construção 
Ano da última reparação 

Tipo de 
utilização 

Tipo de 
envolvente 

N.º de fachadas 
inspeccionadas 

Data de 
inspecção 

Ed. 32 Loures Creche Saídos da Casca 2010 Nunca foi reparado Serviços Marítima 2 09-Mar-16 

Ed. 33 Loures Igreja Nossa Senhora dos Navegantes 2014 Nunca foi reparado Serviços Marítima 3 09-Mar-16 

Ed. 34 Loures Ginásio Kalorias Tejo 2000 Nunca foi reparado Serviços Marítima 4 09-Mar-16 

Ed. 35 Sintra Jardim de Infância Popular 2005 Nunca foi reparado Serviços Urbana 2 19-Mar-16 

Ed. 36 Sintra Centro Social Paroquial 2006 2006 Serviços Urbana 1 19-Mar-16 

Ed. 37 Sintra Igreja Paroquial S. Francisco de Assis 2006 2006 Serviços Urbana 4 19-Mar-16 

Ed. 38 Lisboa Museu Nacional dos Coches 2012 Nunca foi reparado Serviços Marítima 7 20-Mar-16 

Ed. 39 Odivelas Escola Secundária Braamcamp Freire 2012 Nunca foi reparado Serviços Urbana 6 22-Mar-16 

Ed. 40 Odivelas Escola Secundária de Caneças 2013 Nunca foi reparado Serviços Urbana 7 22-Mar-16 

Ed. 41 Porto Casa da Música 2005 Nunca foi reparado Serviços Urbana 3 24-Mar-16 

Ed. 42 Porto Paróquia Nossa Senhora da Boavista 1979 Nunca foi reparado Serviços Urbana 4 24-Mar-16 

Ed. 43 Porto Antigo Hotel Tivoli 1975 Nunca foi reparado Serviços Urbana 3 24-Mar-16 

Ed. 44 Porto Edifício Vodafone 2009 Nunca foi reparado Serviços Urbana 2 24-Mar-16 

Ed. 45 Porto I3S 2009 Nunca foi reparado Serviços Urbana 6 24-Mar-16 

Ed. 46 Porto UPTEC TECH 2012 Nunca foi reparado Serviços Urbana 3 24-Mar-16 

Ed. 47 Porto Empreendimento Living Boavista 2011 Nunca foi reparado Habitação Urbana 2 25-Mar-16 

Ed. 48 Porto Escola Augusto César Pires de Lima 1994 Nunca foi reparado Serviços Urbana 4 25-Mar-16 

Ed. 49 Lisboa Regimento de Sapadores Bombeiros 2004 Nunca foi reparado Serviços Urbana 3 28-Mar-16 

Ed. 50 Lisboa Hospital Lusíadas 2008 Nunca foi reparado Serviços Urbana 14 28-Mar-16 

Ed. 51 
Campo 
Maior 

Centro de Ciência do Café - Delta 2014 Nunca foi reparado Serviços Rural 3 02-Abr-16 

Ed. 54 Almada Edifício Comercial (Estação São João Baptista) 2008 
Pequenas reparações 

pontuais 
Serviços Urbana 2 20-Abr-16 

Ed. 55 Coimbra 
Centro Interpretativo do Mosteiro de 

Santa Clara-a-Velha 
2009 Nunca foi reparado Serviços Urbana 3 22-Abr-16 

Ed. 56 Cascais Hospital Dr. José de Almeida 2010 
Pequenas reparações 

pontuais 
Serviços Marítima 5 26-Abr-16 

Ed. 1 Sintra Depósito de água 1960 Nunca foi reparado - Rural 4 21-Jun-17 

Ed. 2 
Montemor-o-

Novo 
Centro de saúde 2015 Nunca foi reparado Serviços Urbana 3 28-Jul-17 

Ed. 3 
Montemor-o-

Novo 
Escola Secundaria 2013 Nunca foi reparado Serviços Urbana 2 29-Jul-17 

Ed. 4 Sintra Igreja 1997 Nunca foi reparado Serviços Urbana 11 18-Ago-17 

Ed. 5 Palmela Bombeiros 2002 Nunca foi reparado Serviços Rural 8 08-Set-17 

Ed. 6 Grândola Camara municipal 1980 2014 Serviços Urbana 3 08-Set-17 

Ed. 7 Grândola Caixa geral de depósitos - Nunca foi reparado Serviços Urbana 1 08-Set-17 

Ed. 8 Grândola Centro de saúde 1981 2011 Serviços Urbana 7 08-Set-17 

Ed. 9 Setúbal Centro de saúde/ Centro de emprego 1969 Nunca foi reparado Serviços Marítima 4 08-Set-17 

Ed. 10 Sintra Caixa geral de depósitos 1985 Nunca foi reparado Habitação Urbana 2 18-Ago-17 

Ed. 11 Sintra Edifício adjacente ao Ed. 10 - - Habitação Urbana 1 18-Ago-17 

Ed. 12 Sintra Igreja de são Miguel - 2018 Serviços Urbana 6 18-Ago-17 

Ed. 13 Sintra Olga cadaval 1945 2008 Serviços Urbana 13 18-Ago-17 

Ed. 14 Sintra Messa 1974 Nunca foi reparado Serviços Urbana 4 19-Set-17 

Ed. 15 Loures Igreja 2014 Nunca foi reparado Serviços Marítima 1 23-Set-17 
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Designação Município Descrição 
Ano de 

construção 
Ano da última reparação 

Tipo de 
utilização 

Tipo de 
envolvente 

N.º de fachadas 
inspeccionadas 

Data de 
inspecção 

Ed. 16 Loures Ginásio 2000 Nunca foi reparado Serviços Marítima 2 23-Set-17 

Ed. 17 Montelavar Escola doutor rui Grácio 1984 Nunca foi reparado Serviços Urbana 5 24-Set-17 

Ed. 18 Sintra Edifício serra das minas 1979 Nunca foi reparado Habitação Urbana 2 06-Dez-17 

Ed. 19 
Paço de 
Arcos 

Igreja 1969 1993 Serviços Marítima 15 06-Dez-17 

Ed. 20 Estoril Bombeiros 1985 
Pequenas reparações 

pontuais 
Serviços Marítima 3 06-Dez-17 

Ed. 21 Estoril Office no Estoril 2008 Nunca foi reparado Serviços Urbana 3 06-Dez-17 

Ed. 22 Estoril Jardim-de-infância 2005 Nunca foi reparado Serviços Marítima 3 06-Dez-17 

Ed. 23 
Mem 

Martins 
Estaleiro 1967 Nunca foi reparado Serviços Urbana 6 30-Dez-17 

Ed. 24 Resende Piscina Municipal 2006 Nunca foi reparado Serviços Urbana 3 24-Dez-17 

Legenda: 
 - Edifícios inspeccionados por Serralheiro (2016); 
 - Edifícios inspeccionados; 
Texto - Edifícios excluídos. 
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Anexo A3. Caracterização das superfícies analisadas 

Designação Tipo de fachada Acabamento 
Protecção 
superficial 

Cor 

N.º de 
pisos 

acima do 
solo 

Área de 
fachada 

(m
2
) 

Área 
de 

betão à 
vista 
(m

2
) 

Orientação 
Altitude 

(m) 
Proximidade 

ao mar 

Acção 
vento / 
chuva 

Exposição à 
humidade 

Ed. 1.1 Principal Texturado Sem protecção Cinzento 2 889,75 259,23 60º NE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 1.2 Tardoz Texturado Sem protecção Cinzento 2 242,83 79,836 220º SO 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 2.1 Lateral Texturado Sem protecção Cinzento 3 262,58 135,211 50º NO 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 2.2 Principal Texturado Sem protecção Cinzento escuro 3 1375 487,5 343º N 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 3.1 Tardoz Texturado Sem protecção Cinzento 2 202,41 101,72 266º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 4.1 Tardoz Texturado Tinta Cinzento escuro 4 163,2 118,96 110º E 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 4.2 Lateral Texturado Tinta Cinzento escuro 4 177,6 94,67 9º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 4.3 Lateral / principal Texturado Tinta Cinzento escuro 3 142,16 58,16 300º NO 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 4.4 Lateral Texturado Tinta Cinzento escuro 2 57,17 57,17 8º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 4.5 Principal Texturado Tinta Cinzento escuro 2 82,77 48,48 282º O 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 4.6 Lateral Texturado Tinta Cinzento escuro 2 279,32 199,29 207º SO 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 4.7 Lateral Texturado Tinta Cinzento escuro 1 88,97 87,61 207º SO 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 5.1 Lateral Liso Tinta + Hidrófugo Branco 9 775,42 521,16 200º S 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 6.1 Lateral Liso Tinta + Hidrófugo Branco 9 1953,13 966,48 200º SO 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 7.1 Lateral Liso Sem protecção Cinzento escuro 11 1694,45 342,13 25º NE 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 7.2 Principal Liso Sem protecção Cinzento escuro 11 2137,96 232,38 190º S 0 - 300 < 1 km Reduzida  Desfavorável 

Ed.7.3 Lateral Liso Sem protecção Cinzento escuro 11 1294,64 133,77 0º N 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 8.1 Lateral Liso Sem protecção Cinzento 2 200,88 164,36 0º N 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 8.2 Tardoz Liso Sem protecção Cinzento 2 156,85 149,92 270º O 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 9.1 Tardoz Liso Tinta Cinzento 1 669,91 349,46 E 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 10.1 Tardoz Liso Sem protecção Cinzento 1 157,91 150,93 270º O 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 11.1 Lateral Liso Tinta Branco 2 98,41 93,20 110º SE > 600 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 11.2 Lateral Liso Tinta Branco 2 94,47 70,67 280º O > 600 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 12.1 Lateral Liso Tinta + Hidrófugo Branco 9 3007,02 2537,22 270º O 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 13.1 Principal Liso Tinta + Hidrófugo Branco 2 548,55 382,46 20º N 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 13.2 Lateral Liso Tinta + Hidrófugo Branco 2 973,24 544,26 80º E 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 13.3 Tardoz Liso Tinta + Hidrófugo Branco 2 506,6 506,6 180º S 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 
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Designação 
Tipo de  
fachada 

Acabamento 
Protecção  
superficial 

Cor 

N.º de  
pisos  

acima do  
solo 

Área de  
fachada  

(m
2
) 

Área de  
betão à  

vista (m
2
) 

Orientação 
Altitude  

(m) 
Proximidade 

ao mar 

Acção  
vento /  
chuva 

Exposição  
à humidade 

Ed. 14.1 Tardoz Liso Sem protecção Cinzento 1 4438,74 1493,19 90ºE 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 15.1 Principal Texturado Hidrófugo Cinzento escuro 4 144,3 100,45 0º N > 600 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 15.2 Frontal Texturado Hidrófugo Cinzento 4 336,64 262,79 0º N > 600 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 15.3 Lateral Texturado Hidrófugo Cinzento 2 97,89 77,52 100º E > 600 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 15.4 Lateral Texturado Tinta + Hidrófugo Cinzento 4 37,05 37,05 100º E > 600 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 15.5 Lateral Texturado Hidrófugo Cinzento 4 169,28 133,70 275º O > 600 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 16.1 Principal Texturado Hidrófugo Cinzento 4 314,57 135,57 0º N > 600 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 16.2 Lateral Texturado Hidrófugo Cinzento 4 90,19 68,51 0º N > 600 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 16.3 Tardoz Texturado Hidrófugo Cinzento escuro 4 273,04 123,25 180º S > 600 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 16.4 Lateral Texturado Hidrófugo Cinzento escuro 4 72,80 52,39 275º O > 600 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 16.5 Lateral Texturado Hidrófugo Cinzento escuro 4 85,11 68,37 275º O > 600 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 16.6 Lateral Texturado Hidrófugo Cinzento escuro 4 82,53 72,13 90ºE > 600 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 17.1 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 1 107,35 56,76 0º N > 600 > 5 km Elevada Corrente 

Ed. 17.2 Frontal Liso Hidrófugo Cinzento 4 133,85 52,96 270º O > 600 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 18.1 Lateral Liso Verniz Cinzento escuro 2 106,49 106,49 250º O 300 - 600 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 18.2 Tardoz Liso Verniz Cinzento escuro 2 217,68 188,44 170º S 300 - 600 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 18.3 Lateral Liso Verniz Cinzento escuro 2 206,65 89,36 80º E 300 - 600 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 19.1 Lateral Liso Verniz Cinzento escuro 2 164,89 104,97 0º N 300 - 600 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 19.2 Tardoz Liso Verniz Cinzento escuro 2 367,99 178,01 275º O 300 - 600 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 19.3 Principal Liso Verniz Cinzento escuro 2 441,71 412,47 80º E 300 - 600 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 20.1 Tardoz Liso Tinta Cinzento 2 77,35 77,35 275º O 300 - 600 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 20.2 Lateral Liso Sem protecção Cinzento 2 47,941 19,92 170º S 300 - 600 > 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 20.3 Principal Liso Sem protecção Cinzento 2 678,23 325,27 80º E 300 - 600 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 21.1 Principal Liso Sem protecção Cinzento 1 15,43 15,43 160º S 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 21.2 Principal Liso Sem protecção Cinzento 1 15,83 15,83 160º S 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 21.3 Tardoz Liso Sem protecção Cinzento 1 15,31 15,31 340º N 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 
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Designação 
Tipo  

de fachada 
Acabamento 

Protecção  
superficial 

Cor 

N.º de 
 pisos  
acima  

do solo 

Área de  
fachada  

(m
2
) 

Área de  
betão à  

vista (m
2
) 

Orientação Altitude (m) 
Proximidade  

ao mar 

Acção  
vento /  
chuva 

Exposição  
à humidade 

Ed. 21.4 Principal Liso Sem protecção Cinzento 1 15,06 15,06 160º S 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 22.1 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 9 329,50 255,11 230º SO 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 23.1 Principal Liso Hidrófugo Cinzento escuro 5 318,78 257,32 65º NE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 23.2 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 5 183,34 169,20 130º SE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 23.3 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 3 170,92 135,88 0º N 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 23.4 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 5 952,86 684,95 150º SE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 23.5 Tardoz Liso Hidrófugo Cinzento escuro 5 695,67 439,29 240º SO 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 24.1 Principal Texturado Tinta + Hidrófugo Azul 5 409,81 272,68 50º NE 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 24.2 Tardoz Texturado Tinta + Hidrófugo Azul 5 363,36 261,02 230º SO 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 24.3 Tardoz Texturado Tinta + Hidrófugo Cinzento 5 349,39 339,70 230º SO 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 25.1 Principal Texturado Tinta + Hidrófugo Cinzento 5 514,74 233,94 50º NE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 25.2 Tardoz Texturado Tinta + Hidrófugo Cinzento 5 433,61 221,46 240º SO 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 25.3 Tardoz Texturado Tinta + Hidrófugo Cinzento 6 578,61 283,00 240º SO 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 26.1 Lateral Liso Hidrófugo Branco 5 251,76 136,84 45º NE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 26.2 Principal Liso Hidrófugo Branco 5 479,82 284,88 0º N 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 26.3 Lateral Liso Hidrófugo Branco 5 115,25 86,16 22º SO 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 26.4 Lateral Liso Hidrófugo Branco 5 70,49 58,64 230º SO 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 26.5 Lateral Liso Hidrófugo Branco 5 63,91 37,43 290º SO 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 26.6 Tardoz Liso Hidrófugo Branco 5 519,45 344,96 180º S 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 27.1 Lateral Liso Hidrófugo Branco 4 487,11 323,72 0º N 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 27.2 Principal / lateral Liso Hidrófugo Branco 5 156,76 131,85 110º SE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 27.3 Tardoz Liso Hidrófugo Branco 3 67,35 62,63 260º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 27.4 Lateral Liso Hidrófugo Branco 2 91,69 88,65 0º N 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 27.5 Tardoz Liso Hidrófugo Branco 3 224,89 159,09 260º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 28.1 Principal Texturado Hidrófugo Vermelho 1 207,74 189,40 120º SE 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 28.2 Principal / lateral Texturado Hidrófugo Vermelho 1 19,02 17,11 180º S 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 28.3 Principal / lateral Texturado Hidrófugo Vermelho 1 10,06 9,96 45º NE 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 28.4 Lateral Texturado Hidrófugo Vermelho 1 64,79 59,08 270ºO 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 28.5 Tardoz Texturado Hidrófugo Vermelho 1 46,16 29,45 55º NE 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 28.6 Lateral Texturado Hidrófugo Vermelho 1 46,01 40,75 325º NO 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 28.7 Principal / lateral Texturado Hidrófugo Vermelho 2 99,65 90,18 135º SE 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 28.8 Lateral Texturado Hidrófugo Vermelho 2 140,19 132,93 180º S 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 28.9 Lateral Texturado Hidrófugo Vermelho 1 18,96 17,11 15º N 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 
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Designação 
Tipo de  
fachada 

Acabamento 
Protecção  
superficial 

Cor 

N.º de  
pisos  

acima do 
 solo 

Área de  
fachada  

(m
2
) 

Área de  
betão à  

vista  
(m

2
) 

Orientação Altitude (m) 
Proximidade  

ao mar 

Acção  
vento /  
chuva 
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Ed. 28.10 Tardoz Texturado Hidrófugo Vermelho 1 17,53 15,72 340º NO 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 28.11 Lateral Texturado Hidrófugo Vermelho 1 14,82 13,54 30º NE 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 28.12 Tardoz Texturado Hidrófugo Vermelho 2 50,95 49,05 350º N 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 28.13 Lateral Texturado Hidrófugo Vermelho 2 45,10 36,10 55º NE 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 28.14 Tardoz Texturado Hidrófugo Vermelho 2 152,17 121,36 350º N 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 28.15 Lateral Texturado Hidrófugo Vermelho 1 94,08 87,89 80º E 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 29.1 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 6 58,37 58,37 65º NE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 29.2 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 5 73,03 67,71 65º NE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 29.3 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 2 71,88 71,88 65º NE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 29.4 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 1 41,94 41,94 65º NE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 29.5 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 1 33,53 33,53 65º NE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 29.6 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 2 58,54 26,15 65º NE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 29.7 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 2 81,00 81,00 280º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 29.8 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 2 119,17 112,94 280º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 29.9 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 2 71,73 67,30 280º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 29.10 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 2 61,06 55,72 280º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 29.11 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 2 46,45 45,31 280º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 29.12 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 2 58,92 58,20 280º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 29.13 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 2 48,05 45,07 280º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 29.14 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 2 19,12 19,12 280º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 29.15 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento escuro 2 116,18 116,18 280º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 30.1 Principal Liso Hidrófugo Branco 2 186,56 124,98 235º SO 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 30.2 Lateral Liso Hidrófugo Branco 1 16,45 16,45 340º N 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 30.3 Lateral Liso Hidrófugo Branco 1 15,17 15,17 160º S 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 30.4 Frontal Liso Hidrófugo Branco 1 18,24 18,24 250º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 30.5 Lateral Liso Hidrófugo Branco 2 74,46 73,57 155º SE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 30.6 Tardoz Liso Hidrófugo Branco 1 23,31 23,31 90ºE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 30.7 Lateral Liso Hidrófugo Branco 2 56,53 53,79 155º SE 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 31.1 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 2 1131,97 742,18 240º SO 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 31.2 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 4 48,26 48,26 90ºE 0 - 300 > 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 31.3 Principal / lateral Liso Sem protecção Cinzento 2 24,64 24,64 160º S 0 - 300 > 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 31.4 Tardoz Liso Sem protecção Cinzento 1 39,84 39,13 330º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 32.1 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 1 55,39 7,07 80º E 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 
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Ed. 32.2 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 1 74,35 59,98 280º O 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 33.1 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento - 41,34 41,34 290º SO 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 33.2 Principal Liso Hidrófugo Cinzento - 142,06 62,25 15º N 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 33.3 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento - 41,34 41,34 80º E 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 34.1 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 1 68,66 65,90 190º S 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 34.2 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 1 22,71 19,31 190º S 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 34.3 Principal / lateral Liso Hidrófugo Cinzento 1 39,19 31,28 280º O 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 34.4 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 1 42,38 34,47 5º N 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 35.1 Lateral Liso Hidrófugo Branco 3 146,19 136,04 120º SE 0 - 300 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 35.2 Principal Liso Hidrófugo Branco 3 210,25 188,37 0º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 36.1 Principal Texturado Tinta Cinzento escuro 1 62,92 34,36 5º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 37.1 Lateral Texturado Tinta Cinzento 1 38,15 37,42 310º NO 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 37.2 Principal Texturado Tinta Cinzento 1 68,40 52,01 5º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 37.3 Lateral Texturado Tinta Cinzento 2 25,77 23,82 220º SO 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 37.4 Lateral Texturado Tinta Cinzento 2 46,46 46,02 170º S 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 38.1 Lateral Liso Sem protecção Cinzento 3 146,07 69,03 230º SO 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 38.2 Tardoz Liso Sem protecção Cinzento 3 127,55 127,55 335º NO 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 38.3 Lateral Liso Sem protecção Cinzento 3 156,38 61,95 70º E 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 38.4 Lateral Liso Tinta Cor-de-rosa 2 124,53 94,36 70º E 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 38.5 Principal / lateral Liso Tinta Cor-de-rosa 2 128,65 104,04 190º S 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 38.6 Tardoz Liso Sem protecção Cinzento 3 88,05 80,15 320º N 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 38.7 Principal Liso Sem protecção Cinzento 3 144,37 144,37 170º S 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 39.1 Principal Liso Hidrófugo Cinzento 2 286,95 78,82 120º SE 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 39.2 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 2 390,96 38,85 0º N 0 - 300 > 5 km Elevada Corrente 

Ed. 39.3 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 2 355,44 61,34 0º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 39.4 Tardoz Liso Hidrófugo Cinzento 2 121,50 44,31 300º NO 0 - 300 > 5 km Elevada Corrente 

Ed. 39.5 Tardoz Liso Hidrófugo Cinzento 2 140,71 51,29 300º NO 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 39.6 Tardoz Liso Hidrófugo Cinzento 2 55,93 55,93 300º NO 0 - 300 > 5 km Elevada Corrente 

Ed. 40.1 Principal Liso Hidrófugo Cinzento 2 301,29 301,29 80º E 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 40.2 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 1 290,05 276,35 0º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 40.3 Frontal Liso Hidrófugo Cinzento 1 220,69 220,69 265º O 0 - 300 > 5 km Elevada Corrente 

Ed. 40.4 Tardoz Liso Hidrófugo Cinzento 2 59,53 59,53 70º E 0 - 300 > 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 40.5 Tardoz Liso Hidrófugo Cinzento 2 228,72 228,72 265º O 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 40.6 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 1 41,56 40,29 160º S 0 - 300 > 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 40.7 Tardoz Liso Hidrófugo Cinzento 2 51,11 51,11 280º O 0 - 300 > 5 km Elevada Corrente 
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Ed. 41.1 Lateral Liso Hidrófugo Branco 4 1110,00 874,03 160º S 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 41.2 Tardoz Liso Hidrófugo Branco 4 513,42 432,33 30º NE 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 41.3 Tardoz Liso Hidrófugo Branco 4 1006,88 1006,88 275º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 42.1 Tardoz Texturado Hidrófugo Cinzento escuro 3 69,51 23,19 100º E 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 42.2 Lateral Texturado Hidrófugo Cinzento escuro 3 65,34 47,85 180º S 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 42.3 Lateral Texturado Verniz Cinzento escuro 2 159,62 141,78 180º S 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 42.4 Principal Texturado Hidrófugo Cinzento escuro 2 36,2137 36,2137 265º O 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 43.1 Lateral Texturado Hidrófugo Cinzento escuro 4 271,64 124,62 180º S 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 43.2 Principal Texturado Hidrófugo Cinzento escuro 4 255,33 127,34 265º O 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 43.3 
Principal / 

lateral 
Texturado Hidrófugo Cinzento escuro 2 364,63 110,86 265º O 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 44.1 Principal Liso Hidrófugo Branco 5 105,46 105,46 100º E 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 44.2 Lateral Liso Hidrófugo Branco 5 152,51 109,44 5º N 0 - 300 < 5 km elevada Corrente 

Ed. 45.1 Lateral Liso Hidrófugo Branco 3 499,14 285,01 245º SO 0 - 300 > 5 km reduzida Favorável 

Ed. 45.2 Principal Liso Hidrófugo Branco 3 556,60 556,60 280º O 0 - 300 > 5 km elevada Favorável 

Ed. 45.3 Principal Liso Hidrófugo Branco 3 969,26 969,26 280º O 0 - 300 > 5 km elevada Favorável 

Ed. 45.4 Lateral Liso Hidrófugo Branco 3 95,42 95,42 165ºS 0 - 300 > 5 km reduzida Favorável 

Ed. 45.5 Lateral Liso Hidrófugo Branco 3 88,43 88,43 165ºS 0 - 300 > 5 km reduzida Favorável 

Ed. 45.6 Lateral Liso Hidrófugo Branco 3 828,52 394,50 345º N 0 - 300 > 5 km elevada Favorável 

Ed. 46.1 Lateral Liso Hidrófugo Branco 4 194,55 194,55 80º E 0 - 300 > 5 km reduzida Favorável 

Ed. 46.2 Tardoz Liso Hidrófugo Branco 4 759,382 188,115 195º S 0 - 300 > 5 km reduzida Favorável 

Ed. 46.3 Lateral Liso Hidrófugo Branco 4 115,947 71,345 300º NO 0 - 300 > 5 km elevada Favorável 

Ed. 47.1 Lateral Liso Hidrófugo Branco 2 78,19 76,53 10º N 0 - 300 < 5 km elevada Corrente 

Ed. 47.2 Lateral Liso Hidrófugo Branco 2 79,89 77,62 10º N 0 - 300 < 5 km elevada Corrente 

Ed. 48.1 Principal Texturado Tinta Cinzento 1 23,24 16,28 345º N 0 - 300 < 5 km elevada Corrente 

Ed. 48.2 Lateral Texturado Tinta Cinzento 3 102,38 65,04 200º S 0 - 300 < 5 km reduzida Corrente 

Ed. 48.3 Lateral Texturado Tinta Cinzento 3 104,68 67,01 200º S 0 - 300 < 5 km reduzida Corrente 

Ed. 48.4 Lateral Texturado Tinta Cinzento 3 100,01 63,32 200º S 0 - 300 < 5 km reduzida Corrente 

Ed. 49.1 Tardoz Liso Hidrófugo Cinzento 3 71,67 58,31 140º SE 0 - 300 > 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 49.2 Principal Liso Hidrófugo Cinzento 3 50,35 50,35 340º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 49.3 Tardoz Liso Hidrófugo Cinzento 3 184,83 171,74 140º SE 0 - 300 > 5 km Moderada Favorável 

Ed. 50.1 Tardoz Liso Verniz Cinzento escuro 4 487,10 454,79 15º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 50.2 Tardoz Liso Verniz Cinzento escuro 4 417,00 313,55 15º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 50.3 Tardoz Liso Verniz Cinzento escuro 4 405,14 361,54 15º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 
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Ed. 49.2 Principal Liso Hidrófugo Cinzento 3 50,35 50,35 340º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 49.3 Tardoz Liso Hidrófugo Cinzento 3 184,83 171,74 140º SE 0 - 300 > 5 km Moderada Favorável 

Ed. 50.1 Tardoz Liso Verniz Cinzento escuro 4 487,10 454,79 15º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 50.2 Tardoz Liso Verniz Cinzento escuro 4 417,00 313,55 15º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 50.3 Tardoz Liso Verniz Cinzento escuro 4 405,14 361,54 15º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 50.4 Tardoz Liso Verniz Cinzento escuro 4 404,26 345,64 15º N 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 50.5 Tardoz Liso Verniz Cinzento escuro 4 267,99 246,47 15º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 50.6 Tardoz Liso Verniz Cinzento escuro 4 194,50 175,74 15º N 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 50.7 Principal Liso Verniz Cinzento escuro 4 174,31 163,40 190º S 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 50.8 Principal Liso Hidrófugo Branco 4 31,31 31,31 160º S 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 50.9 Principal Liso Verniz Cinzento escuro 4 148,73 138,92 190º S 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 50.10 Principal Liso Hidrófugo Branco 4 40,35 40,35 160º S 0 - 300 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 50.11 Principal Liso Verniz Cinzento escuro 4 357,44 335,02 190º S 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 50.12 Principal Liso Verniz Cinzento escuro 4 361,40 334,49 190º S 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 50.13 Principal Liso Hidrófugo Branco 4 32,94 32,94 190º S 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 50.14 Principal Liso Verniz Cinzento escuro 4 307,15 278,19 190º S 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 51. 1 Lateral Liso Hidrófugo Cinzento 3 205,42 90,90 50º NE 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 51. 2 Principal Liso Hidrófugo Cinzento 3 100,25 15,01 330º N 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 51. 3 Principal / lateral Liso Hidrófugo Cinzento 1 23,94 13,90 330º N 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 52.1 Principal / lateral Liso Hidrófugo Cinzento 1 100,16 92,24 215º SO 0 - 300 > 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 52.2 Principal / lateral Liso Tinta Cor-de-laranja 2 15,41 14,53 215º SO 0 - 300 > 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 53.1 Principal / lateral Liso Tinta Branco 1 15,03 15,03 330º NO 0 - 300 < 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 54.1 Lateral Liso Hidrófugo Branco 3 138,55 133,59 190º S 0 - 300 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 54.2  Lateral Liso Hidrófugo Branco 3 168,94 139,81 350º N 0 - 300 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 55.1 Lateral Liso Hidrófugo Branco 2 52,48 52,48 80º E 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 55.2 Lateral Liso Hidrófugo Branco 2 89,88 84,75 80º E 0 - 300 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 55.3 Principal / lateral Liso Hidrófugo Branco 2 46,62 46,20 130º SE 0 - 300 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 56.1 Lateral Liso Tinta Cinzento 7 40,69 40,69 200º S 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 56.2 Lateral Liso Tinta Cinzento 7 43,44 43,44 0º N 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 56.3 Lateral Liso Tinta Cinzento 6 33,80 33,80 160º S 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 

Ed. 56.4 Lateral Liso Tinta Cinzento 4 28,42 24,31 270ºO 0 - 300 < 5 km Elevada Corrente 

Ed. 56.5 Lateral Liso Tinta Cinzento 1 51,81 47,43 180º S 0 - 300 < 5 km Reduzida Corrente 
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Ed. 1.1 Fachada principal Liso Sem protecção Escuro 1 4,38 4,38 70ºNE 138 > 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 1.2 Fachada tardoz Liso Sem protecção Escuro 1 5,25 5,25 157ºSE 138 > 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 1.3 Fachada lateral Liso Sem protecção Escuro 1 4,38 4,38 250ºSO 138 > 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 1.4 Fachada lateral Liso Sem protecção Escuro 1 5,25 5,25 337ºNO 138 > 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 2.1 Fachada lateral Liso Sem protecção Claro 2 98,00 87,51 313ºNO 239 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 2.2 Fachada lateral Liso Sem protecção Claro 2 69,75 56,67 43ºNE 239 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 2.3 Fachada principal Liso Sem protecção Claro 1 63,00 58,32 313ºNO 239 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 3.1 Fachada esquerda Liso Tinta Escuro 1 38,09 38,09 50,6ºNE 237 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 3.2 Fachada Direita Liso Tinta Escuro 1 100,80 100,80 11,4ºN 237 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 4.1 Fachada principal Liso Sem protecção Claro 1 18,10 18,10 263ºO 139 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 4.2 Fachada tardoz Liso Sem protecção Claro 1 40,08 40,08 84ºE 139 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 4.3 Fachada esquerda Liso Sem protecção Claro 1 44,15 44,15 352ºN 139 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 4.4 Fachada Direita Liso Sem protecção Claro 1 84,96 84,96 173ºS 139 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 4.5 Fachada principal  Liso Sem protecção Claro 1 5,99 5,99 263ºO 139 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 4.6 Fachada esquerda Liso Sem protecção Claro 1 3,76 3,76 352ºN 139 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 4.6 Fachada esquerda Liso Sem protecção Claro 1 3,76 3,76 352ºN 139 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 4.7 Fachada direita Liso Sem protecção Claro 1 18,23 18,23 173ºS 139 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 4.8 Fachada tardoz Liso Sem protecção Claro 1 6,35 6,35 84ºE 139 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 4.9 Fachada principal Liso Sem protecção Claro 1 36,78 36,78 263ºO 139 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 4.10 Fachada esquerda Liso Sem protecção Claro 1 35,28 35,28 352ºN 139 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 4.11 Fachada direita Liso Sem protecção Claro 1 53,13 53,13 173ºS 139 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 5.1 Virada para a entrada Liso Verniz Claro 4 303,01 266,89 5ºN 23 < 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 5.2 Direita Liso Verniz Claro 4 215,87 186,02 276ºO 23 < 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 5.3 Tardoz Liso Verniz Claro 4 431,28 419,81 185ºS 23 < 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 5.4 Parede de escalada Liso Verniz Claro 4 185,12 185,12 94ºE 23 < 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 5.5 Garagem frente Liso Verniz Claro 4 91,32 47,14 350ºN 23 < 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 5.6 Garagem tardoz Liso Verniz Claro 4 153,21 151,53 170ºS 23 < 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 5.7 Pórtico entrada Liso Verniz Claro 4 11,37 11,37 95ºE 23 < 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 5.8 Pórtico entrada Liso Verniz Claro 4 11,37 11,37 275ºO 23 < 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 6.1 Fachada frente Liso Tinta Claro 3 156,96 52,35 82ºE 106 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 6.2 Fachada direita Liso Tinta Claro 3 10,82 10,82 358ºN 106 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 6.3 Fachada esquerda Liso Tinta Claro 3 104,94 22,52 171ºS 106 > 5 km Elevada Favorável 

Ed. 7.1 Fachada frontal Liso - - 3 - - 250ºO 107 - - - 
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Ed. 8.1 Superfície 1 Liso Hidrófugo Claro 1 52,74 12,69 195ºS 101 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 8.2 Superfície 2 Liso Hidrófugo Claro 1 37,76 7,61 194ºS 101 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 8.3 Superfície 3 Liso Hidrófugo Claro 1 49,44 6,51 103ºE 101 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 8.4 Superfície 4 Liso Hidrófugo Claro 1 39,69 8,03 103ºE 101 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 8.5 Superfície 5 Liso Hidrófugo Claro 1 5,14 5,14 104ºE 101 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 8.6 Superfície 6 Liso Hidrófugo Claro 1 35,99 8,15 14ºN 101 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 8.7 Superfície 7 Liso Hidrófugo Claro 1 37,29 8,03 105ºE 101 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 9.1 Superfície 1 Liso Hidrófugo Claro 3 409,43 21,76 277ºO 5 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 9.2 Superfície 2 Liso Hidrófugo Claro 3 46,31 46,31 187ºS 5 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 9.3 Superfície 3 Liso Hidrófugo Claro 3 404,55 26,69 97ºE 5 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 9.4 Superfície 4 Liso Hidrófugo Claro 3 15,48 15,48 7ºN 5 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 10.1 
Fachada 
principal 

Liso Hidrófugo Claro 4 150,86 8,16 281ºO 204 > 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 10.2 Protegido  Liso Hidrófugo Claro 4 11,10 11,10 281ºO 204 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed.11.1 
Fachada 
principal 

Liso - - 4 - - 281ºO 208 - - - 

Ed. 12.1 Torre do sino Liso - - 1 - - 83ºO  208 - - - 

Ed. 12.2 
Torre do sino 

frente 
Liso - - 1 - - 176ºS  208 - - - 

Ed. 12.3 Superfície 3 Liso - - 1 - - 264ºO  208 - - - 

Ed. 12.4 Superfície 4 Liso - - 1 - - 176ºS  208 - - - 

Ed. 12.5 Superfície 5 Liso - - 1 - - 356ºN  208 - - - 

Ed. 12.6 Superfície 6 Liso - - 1 - - 84ºE  208 - - - 

Ed. 13.1 
Superfície 1 

vertical 
Liso Verniz Escuro 1 10,28 10,28 282ºO 208 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 13.2 
Superfície 2 

vertical 
Liso Verniz Escuro 1 10,28 10,28 10ºE 208 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 13.3 Superfície 3 Liso Verniz Escuro 1 7,11 7,11 192ºS 208 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 13.4 Superfície 4 Liso Verniz Escuro 1 5,02 5,02 282ºO 208 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 13.5 Superfície 5 Liso Verniz Escuro 1 5,60 5,60 192ºS 208 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 13.6 Superfície 6 Liso Verniz Escuro 1 6,24 6,24 102ºE 208 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 13.7 Superfície 7 Liso Verniz Escuro 1 4,12 4,12 12ºN 208 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 13.8 Superfície 8 Liso Verniz Escuro 1 6,39 6,39 102ºE 208 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 13.9 Superfície 9 Liso Verniz Escuro 1 10,68 10,68 12ºN 208 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 13.10 Superfície 10 Liso Verniz Escuro 1 9,93 9,93 192ºS 208 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 13.11 Superfície 11 Liso Verniz Escuro 1 10,14 10,14 102ºE 208 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 13.12 Superfície 12 Liso Verniz Escuro 1 10,04 10,04 2082ºO 208 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 13.13 Superfície 13 Liso Verniz Escuro 1 10,35 10,35 192ºS 208 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 14.1 Superfície 1 Liso Verniz Claro 3 128,82 20,19 304ºNO 183 > 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 14.2 Superfície 2 Liso Verniz Claro 3 292,17 88,76 213ºSO 183 > 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 14.3 Superfície 3 Liso Verniz Claro 3 297,52 76,70 124ºSE 183 > 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 14.4 Superfície 4 Liso Verniz Claro 3 127,09 41,15 213ºSO 183 > 5 km Elevada Desfavorável 
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Designação 
Tipo de 
fachada 

Acabamento 
Protecção 
superficial 

Cor 

N.º de 
pisos 
acima 

do solo 

Área de 
fachada 

(m
2
) 

Área de 
betão à 

vista 
(m

2
) 

Orientação 
Altitude 

(m) 
Proximidade 

ao mar 

Acção 
vento / 
chuva 

Exposição à 
humidade 

Ed. 15.1 Tardoz Liso Hidrófugo Claro 1 75,57 75,57 184ºS 10 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 16.1 Lateral Liso Hidrófugo Claro 1 25,16 25,16 272ºO 9 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 16.2 Lateral Liso Hidrófugo Claro 1 118,64 118,64 3ºN 9 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 17.1 Superfície 1 Liso Hidrófugo Claro 1 101,78 26,45 220ºSO 161 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 17.2 Superfície 2 Liso Hidrófugo Claro 1 35,84 28,49 220ºSO 161 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 17.3 Superfície 3 Liso Hidrófugo Claro 1 51,90 10,54 225ºSO 161 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 17.4 Superfície 4 Liso Hidrófugo Claro 1 58,22 24,32 225ºSO 161 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 17.5 Superfície 5 Liso Hidrófugo Claro 1 23,11 23,11 220ºSO 161 > 5 km Reduzida Favorável 

Ed. 18.1 Fachada Liso Hidrófugo Claro 4 364,66 168,44 256ºO 156 > 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 18.2 Tardoz Liso Hidrófugo Claro 4 7,14 4,15 76ºE 156 > 5 km Elevada Desfavorável 

Ed. 19.1 Superfície 1 Liso Tinta Claro 3 10,95 10,95 6ºN 15 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 19.2 Superfície 2 Liso Tinta Claro 3 16,02 16,02 6ºN 15 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 19.3 Superfície 3 Liso Tinta Claro 3 8,32 8,32 323ºNO 15 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 19.4 Superfície 4 Liso Tinta Claro 3 17,91 17,91 323ºNO 15 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 19.5 Superfície 5 Liso Tinta Claro 3 44,77 44,77 50ºNE 15 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 19.6 Superfície 6 Liso Tinta Claro 3 8,76 8,76 95ºN 15 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 19.7 Superfície 7 Liso Tinta Claro 3 2,83 2,83 140ºSE 15 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 19.8 Superfície 8 Liso Tinta Claro 3 4,36 4,36 96ºS 15 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 19.9 Superfície 9 Liso Tinta Claro 3 5,37 5,37 189ºS 15 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 19.10 Superfície 10 Liso Tinta Claro 3 20,89 20,89 185ºS 15 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 19.11 Superfície 11 Liso Tinta Claro 3 7,69 7,69 141ºSE 15 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 19.12 Superfície 12 Liso Tinta Claro 3 24,58 24,58 185ºS 15 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 19.13 Superfície 13 Liso Tinta Claro 3 34,22 34,22 185ºS 15 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 19.14 Superfície 14 Liso Tinta Claro 3 16,16 16,16 141ºSE 15 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 19.15 Superfície 15 Liso Tinta Claro 3 4,35 4,35 277ºO 15 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 20.1 Superfície 1 Liso Tinta Claro 4 252,88 174,56 5ºN 34 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 20.2 Superfície 2 Liso Tinta Claro 4 50,32 50,32 5ºN 34 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 20.3 Superfície 3 Liso Tinta Claro 4 136,68 136,68 97ºE 34 < 1 km Elevada Desfavorável 

Ed. 21.1 Superfície 1 Liso Hidrófugo Claro 3 102,96 102,96 357ºN 65 < 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 21.2 Superfície 2 Liso Hidrófugo Claro 3 250,99 186,83 267ºO 65 < 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 21.3 Superfície 3 Liso Hidrófugo Claro 3 174,95 131,34 178ºS 65 < 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 22.1 Superfície 1 Liso Hidrófugo Claro 2 139,44 122,22 36ºNE 23 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 22.2 Superfície 2 Liso Hidrófugo Claro 2 187,83 49,86 306ºNO 23 < 1 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 22.3 Superfície 3 Liso Hidrófugo Claro 2 88,40 88,40 216ºSO 23 < 1 km Reduzida Desfavorável 
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Designação 
Tipo de 
fachada 

Acabamento 
Protecção 
superficial 

Cor 

N.º de 
pisos 
acima  

do solo 

Área de 
fachada 

(m
2
) 

Área de 
betão à 

vista 
(m

2
) 

Orientação 
Altitude 

(m) 
Proximidade 

ao mar 

Acção 
vento / 
chuva 

Exposição  
à humidade 

Ed. 23.1 Superfície 1  Liso Sem protecção Claro 1 6,21 6,21 17ºN 179 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 23.2 Superfície 2 Liso Sem protecção Claro 1 6,56 6,56 197ºS 179 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 23.3 Superfície 3 Liso Sem protecção Claro 1 7,24 7,24 17ºN 179 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 23.4 Superfície 4 Liso Sem protecção Claro 1 8,39 8,39 17ºN 179 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 23.5 Superfície 5 Liso Sem protecção Claro 1 28,57 28,57 284ºO 179 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 23.6 Superfície 6 Liso Sem protecção Claro 1 11,38 11,38 284ºO 179 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 24.1 Superfície 1 Liso Hidrófugo Claro 1 51,68 51,68 258ºO 241 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 24.2 Superfície 2 Liso Tinta + Hidrófugo Claro 1 116,26 116,26 245ºO 241 > 5 km Reduzida Desfavorável 

Ed. 24.3 Superfície 3 Liso Hidrófugo Claro 1 15,70 15,70 335ºN 241 > 5 km Reduzida Desfavorável 

 
Legenda: 
 - Edifícios inspeccionados por Serralheiro (2016); 
 - Edifícios inspeccionados; 

Texto - Edifícios excluídos 
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Anexo A4. Resultados para o método gráfico e método factorial

Descrição Sw MG MF 

Ed. 1.1 19% 48,96 51,32 

Ed. 1.2 22% 44,27 52,75 

Ed. 2.1 20% 47,26 51,32 

Ed. 2.2 28% 38,02 43,98 

Ed. 3.1 18% 50,10 54,17 

Ed. 4.1 16% 28,48 39,18 

Ed. 4.2 11% 34,89 46,80 

Ed. 4.3 7% 46,46 43,43 

Ed. 4.4 6% 50,67 49,14 

Ed. 4.5 6% 50,42 43,43 

Ed. 4.6 7% 47,09 42,28 

Ed. 4.7 10% 39,27 42,28 

Ed. 5.1 1% 71,32 27,11 

Ed. 6.1 2% 42,29 27,11 

Ed. 7.1 3% 45,54 23,48 

Ed. 7.3 8% 24,78 29,75 

Ed. 8.1 2% 70,72 31,24 

Ed. 8.2 2% 84,37 27,61 

Ed. 10.1 3% 61,21 27,61 

Ed. 11.1 1% 74,58 44,60 

Ed. 11.2 1% 51,64 47,08 

Ed. 12.1 2% 62,27 27,84 

Ed. 13.1 2% 83,08 33,08 

Ed. 13.2 2% 85,46 26,38 

Ed. 13.3 1% 102,79 31,31 

Ed. 14.1 2% 85,52 28,77 

Ed. 15.1 5% 57,41 57,33 

Ed. 15.2 3% 71,95 79,92 

Ed. 15.3 5% 58,64 66,91 

Ed. 15.4 6% 52,50 58,75 

Ed. 15.5 3% 76,21 67,26 

Ed. 16.1 7% 53,85 79,92 

Ed. 16.2 3% 81,57 79,92 

Ed. 16.3 7% 51,56 54,26 

Ed. 16.4 3% 81,25 50,66 

Ed. 16.5 9% 44,36 50,66 

Ed. 16.6 4% 67,69 48,00 

Ed. 17.2 6% 63,97 47,08 

Ed. 18.1 2% 62,54 32,95 

Ed. 18.2 4% 34,81 32,09 

Descrição Sw MG MF 

Ed. 18.3 2% 58,01 34,34 

Ed. 19.1 4% 34,32 37,29 

Ed. 19.2 6% 28,95 32,95 

Ed. 19.3 5% 33,09 31,22 

Ed. 20.1 1% 55,29 47,08 

Ed. 20.3 3% 32,72 40,69 

Ed. 21.1 2% 31,03 38,68 

Ed. 21.2 2% 24,32 38,68 

Ed. 21.3 2% 31,14 40,87 

Ed. 21.4 1% 35,23 38,68 

Ed. 22.1 3% 55,75 41,48 

Ed. 23.1 5% 42,94 28,19 

Ed. 23.2 2% 77,19 41,26 

Ed. 23.3 2% 68,50 54,21 

Ed. 23.4 3% 57,78 31,87 

Ed. 23.5 3% 58,29 32,73 

Ed. 24.1 1% 57,50 37,13 

Ed. 24.2 1% 39,14 43,11 

Ed. 24.3 1% 61,47 60,09 

Ed. 25.2 1% 93,22 60,09 

Ed. 25.3 0% 104,20 60,09 

Ed. 26.1 2% 59,25 39,29 

Ed. 26.2 3% 48,95 46,93 

Ed. 26.3 4% 41,92 46,65 

Ed. 26.4 4% 45,57 43,55 

Ed. 26.5 3% 53,33 43,55 

Ed. 26.6 2% 66,19 44,42 

Ed. 27.1 3% 69,21 46,93 

Ed. 27.2 3% 67,66 39,29 

Ed. 27.3 3% 69,26 43,55 

Ed. 27.4 3% 64,70 49,28 

Ed. 27.5 4% 62,39 41,48 

Ed. 29.2 4% 32,84 28,19 

Ed. 29.3 5% 26,54 29,60 

Ed. 29.4 4% 32,18 29,60 

Ed. 29.5 4% 32,19 29,60 

Ed. 29.6 4% 31,27 29,60 

Ed. 29.14 6% 24,68 31,24 

Ed. 29.15 5% 24,96 31,24 

Ed. 30.1 4% 47,29 41,48 
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Descrição Sw MG MF 

Ed. 30.2 3% 54,92 49,28 

Ed. 30.3 3% 55,37 42,41 

Ed. 30.4 2% 64,53 43,55 

Ed. 30.5 2% 76,51 40,39 

Ed. 30.6 1% 92,55 41,26 

Ed. 30.7 1% 87,65 40,39 

Ed. 31.4 3% 36,33 39,04 

Ed. 32.1 2% 40,22 34,70 

Ed. 32.2 2% 33,59 33,29 

Ed. 34.1 1% 90,23 32,42 

Ed. 34.2 2% 75,49 32,42 

Ed. 34.3 1% 88,36 33,29 

Ed. 34.4 1% 92,25 37,67 

Ed. 35.2 5% 31,90 45,67 

Ed. 36.1 2% 59,35 49,14 

Ed. 37.1 2% 49,87 60,53 

Ed. 37.2 3% 40,11 68,50 

Ed. 37.3 2% 47,77 58,94 

Ed. 37.4 1% 61,14 58,94 

Ed. 38.4 0% 62,68 34,70 

Ed. 38.5 1% 35,04 35,66 

Ed. 38.6 2% 27,69 26,29 

Ed. 38.7 2% 25,37 28,16 

Ed. 41.1 2% 51,20 34,62 

Ed. 41.2 4% 38,94 40,23 

Ed. 41.3 3% 47,02 35,55 

Ed. 42.1 23% 33,95 38,06 

Ed. 42.2 21% 35,89 39,11 

Ed. 42.3 9% 59,68 38,16 

Ed. 42.4 14% 45,06 40,17 

Ed. 43.1 18% 44,29 43,02 

Ed. 43.2 15% 49,34 40,17 

Ed. 43.3 21% 40,15 40,17 

Ed. 45.1 2% 41,90 44,84 

Ed. 45.3 3% 33,83 44,84 

Ed. 45.4 2% 42,80 45,84 

Ed. 45.5 2% 38,09 45,84 

Ed. 46.2 1% 36,31 43,66 

Ed. 46.3 2% 30,19 47,08 

Ed. 47.1 1% 62,21 42,24 

Ed. 47.2 0% 79,37 42,24 

Ed. 48.1 8% 39,78 63,36 

Descrição Sw MG MF 

Ed. 48.2 4% 62,98 54,52 

Ed. 48.3 4% 63,17 54,52 

Ed. 48.4 8% 40,43 54,52 

Ed. 49.2 1% 70,08 50,74 

Ed. 49.3 3% 44,30 43,66 

Ed. 50.1 2% 41,23 37,29 

Ed. 50.2 2% 46,31 37,29 

Ed. 50.3 2% 40,97 37,29 

Ed. 50.4 2% 40,82 37,29 

Ed. 50.5 3% 34,57 37,29 

Ed. 50.6 3% 33,07 37,29 

Ed. 50.7 4% 28,41 35,29 

Ed. 50.8 1% 55,04 50,43 

Ed. 50.9 3% 37,65 35,29 

Ed. 50.10 1% 56,71 50,43 

Ed. 50.11 3% 31,56 35,29 

Ed. 50.12 2% 40,08 35,29 

Ed. 50.13 2% 45,05 50,43 

Ed. 50.14 3% 36,64 35,29 

Ed. 51. 2 1% 30,39 44,84 

Ed. 51. 3 0% 53,78 47,08 

Ed. 54.1 4% 30,01 32,42 

Ed. 54.2 3% 34,83 37,67 

Ed. 55.1 2% 39,89 38,23 

Ed. 55.2 3% 29,83 38,23 

Ed. 56.1 1% 48,60 40,39 

Ed. 56.2 1% 62,98 46,93 

Ed. 56.3 0% 107,05 40,39 

Ed. 56.4 1% 44,00 41,48 

Ed. 56.5 1% 60,38 42,41 

Ed. 1.1 28,16% 46,94 35,74 

Ed. 1.2 25,54% 49,67 36,73 

Ed. 1.3 24,82% 50,49 37,73 

Ed. 1.4 25,26% 49,99 42,69 

Ed. 3.1 0,18% 103,33 35,20 

Ed. 3.2 0,16% 108,03 38,22 

Ed. 4.1 9,87% 32,69 36,81 

Ed. 4.2 14,29% 25,47 34,88 

Ed. 4.3 13,37% 26,67 37,87 

Ed. 4.4 7,53% 38,79 35,84 

Ed. 4.5 3,68% 58,82 36,81 

Ed. 4.6 1,45% 94,53 41,66 
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Descrição Sw MG MF 

Ed. 4.7 1,19% 103,78 35,84 

Ed. 4.8 2,61% 70,54 34,88 

Ed. 4.9 4,79% 50,79 36,81 

Ed. 4.10 7,41% 39,21 37,87 

Ed. 4.11 6,94% 40,79 35,84 

Ed. 6.3 0,98% 34,89 48,03 

Ed. 8.1 3,40% 25,11 50,43 

Ed. 8.2 2,92% 27,86 50,43 

Ed. 8.3 1,40% 44,43 49,06 

Ed. 8.4 0,99% 54,27 49,06 

Ed. 8.5 1,89% 37,07 49,06 

Ed. 8.7 2,08% 34,88 49,06 

Ed. 9.1 34,82% 34,21 31,71 

Ed. 9.2 43,48% 29,57 30,87 

Ed. 9.3 40,04% 31,24 30,04 

Ed. 9.4 39,32% 31,61 35,88 

Ed. 10.1 18,22% 33,99 42,28 

Ed. 10.2 5,41% 68,58 44,39 

Ed. 13.1 4,30% 29,29 31,07 

Ed. 13.2 3,72% 32,26 29,43 

Ed. 13.3 4,55% 28,20 30,25 

Ed. 13.4 4,41% 28,79 31,07 

Ed. 13.5 4,30% 29,29 30,25 

Ed. 13.6 3,58% 33,04 29,43 

Ed. 13.7 3,54% 33,27 31,96 

Ed. 13.8 3,93% 31,13 29,43 

Ed. 13.9 5,26% 25,53 31,96 

Ed. 13.10 4,01% 30,70 30,25 

Ed. 13.11 4,71% 27,52 29,43 

Ed. 13.12 5,31% 25,36 31,07 

Ed. 14.1 16,88% 47,53 41,25 

Ed. 14.2 20,05% 42,93 40,16 

Ed. 14.3 23,73% 38,75 39,08 

Ed. 14.4 27,15% 35,60 40,16 

Ed. 16.1 9,59% 28,89 36,62 

Ed. 16.2 6,94% 35,67 37,67 

Ed. 17.1 7,41% 59,51 50,43 

Ed. 17.2 10,83% 48,09 50,43 

Descrição Sw MG MF 

Ed. 17.3 9,52% 51,77 51,79 

Ed. 17.4 7,11% 60,84 51,79 

Ed. 17.5 8,84% 53,98 50,43 

Ed. 18.1 10,29% 56,12 42,28 

Ed. 18.2 18,35% 40,08 40,05 

Ed. 19.1 7,13% 46,66 37,67 

Ed. 19.2 11,32% 35,19 35,88 

Ed. 19.3 12,80% 32,51 35,88 

Ed. 19.4 16,30% 27,66 37,67 

Ed. 19.5 15,37% 28,79 33,04 

Ed. 19.6 3,81% 66,07 41,44 

Ed. 19.7 19,30% 24,61 35,66 

Ed. 19.8 20,56% 23,53 35,66 

Ed. 19.9 16,92% 26,96 35,66 

Ed. 19.10 12,35% 33,27 33,96 

Ed. 19.11 13,41% 31,53 35,66 

Ed. 19.12 8,75% 41,30 33,96 

Ed. 19.13 7,63% 44,85 33,96 

Ed. 19.14 7,85% 44,09 33,96 

Ed. 19.15 17,64% 26,21 36,62 

Ed. 20.1 18,50% 33,67 35,88 

Ed. 20.2 9,38% 50,83 35,88 

Ed. 20.3 5,52% 67,90 33,04 

Ed. 21.1 5,42% 24,99 42,24 

Ed. 21.2 5,33% 25,28 41,06 

Ed. 21.3 5,84% 23,71 39,98 

Ed. 22.1 7,16% 26,13 37,67 

Ed. 22.2 6,66% 27,47 36,62 

Ed. 22.3 6,16% 28,96 35,66 

Ed. 23.1 26,05% 42,81 37,87 

Ed. 23.2 30,64% 38,78 35,84 

Ed. 23.3 27,40% 41,53 37,87 

Ed. 23.4 20,35% 49,51 41,66 

Ed. 23.5 26,35% 42,52 36,81 

Ed. 23.6 18,44% 52,36 36,81 

Ed. 24.1 4,66% 32,49 44,39 

Ed. 24.2 7,85% 22,74 38,98 

 

Legenda: 
 - Edifícios inspeccionados por Serralheiro (2016); 
 - Edifícios inspeccionados; 


