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SUMÁRIO 

Na actual conjuntura, os recursos financeiros existentes para intervenções de manutenção e reabilitação 

de infra-estruturas são muito limitados. Torna-se, portanto, essencial adoptar uma gestão racional e 

planificada dos recursos existentes, do modo a que os esforços de melhoria na área da manutenção e 

reabilitação do património edificado sejam bem sucedidos. A existência de metodologias eficazes de 

previsão da vida útil de materiais e componentes de construção é um factor fulcral para esta capacidade 

de planificação das intervenções de manutenção ao longo do período em serviço desse património. 

A presente dissertação constitui um trabalho exploratório de novas metodologias de previsão da vida útil 

de materiais e componentes de construção. Para tal, é proposta e colocada em prática uma metodologia de 

investigação baseada na inspecção de edifícios em serviço, aplicada à previsão da vida útil de pinturas de 

fachadas. Esta compreende a quantificação de anomalias, tendo para tal sido considerada a quantificação 

do destacamento de tinta, sob a forma da percentagem da pintura afectada. Considerou-se também a 

influência de cinco factores de degradação na evolução desta anomalia, tendo sido efectuada uma análise 

dos resultados utilizando gráficos de degradação e modelos determinísticos. 

Durante o decurso da investigação apresentada foram inspeccionados 100 edifícios localizados na cidade 

de Lisboa, construídos anteriormente a 1940. Estas inspecções serviram o propósito de aplicar e testar a 

metodologia proposta, de forma a avaliar a sua capacidade no provimento de ferramentas analíticas 

aplicáveis na realização destas estimativas de vida útil, considerando a influência de factores relevantes 

na evolução da degradação em pinturas de fachadas. 
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TITLE: Service life prediction of façade paint coatings in traditional buildings – Methodology based on 

the inspection of in-use buildings 

 

ABSTRACT 

In the current conjuncture, the financial resources available for infrastructure maintenance and 

rehabilitation are very limited. Thus, it becomes of vital importance to adopt rational management 

strategies and implement planning of the maintenance actions in those strategies. The existence of service 

life prediction methodologies of building materials and components is essential to such planning 

throughout the infrastructure’s service period. 

The research presented here constitutes an exploratory work for new service life prediction methodologies 

of building materials and components. A research methodology, based on the inspection of in-use 

buildings, is presented and applied to the service life prediction of façade paint coatings. This 

methodology comprises the quantification of defects, with the paint peeling defect quantification being 

considered. Additionally, the influence of five degradation factors was also considered in the performance 

over time of the paint coatings. The result analysis was made through the use of degradation graphs and 

deterministic models. 

During the course of the research, 100 buildings in the city of Lisbon, built prior to 1940, were inspected. 

These inspections were used in order to apply and test the proposed methodology, so as to evaluate its 

ability to provide analytical tools, which could be applicable to the estimation of service lives, 

considering the influence of relevant degradation factors in façade paint coatings. 

 

KEYWORDS: Service life, Service life prediction methodology, Façade paint coatings, 

Building inspections, Defect quantification, Paint peeling, Degradation 

factors, Degradation graphs, Deterministic models 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Numa conjuntura em que os recursos financeiros existentes para intervenções de manutenção e 

reabilitação do património edificado são muito limitados, a escolha de quais os investimentos prioritários 

e a capacidade de planear temporalmente a ocorrência dessas necessidades de investimento assumem uma 

grande importância. Os proprietários de bens imóveis devem ter a possibilidade de planificar os 

investimentos em acções de manutenção e reabilitação destes, através da definição de limites de 

degradação aceitável, determinados de acordo com os critérios relevantes em cada situação (salubridade 

das construções, arranjo estético, depreciação do valor do imóvel, imposições legais, disponibilidade 

financeira, entre outros), e da previsão de quando esses limites serão alcançados durante o período de vida 

da construção. 

Para o sucesso dos esforços de melhoria na área da manutenção e reabilitação do património construído, e 

para que seja possível uma melhor planificação das intervenções, associada a um maior controlo de 

custos, o desenvolvimento de metodologias eficazes para a previsão da vida útil de materiais e 

componentes de construção é um processo essencial. 

 

1.2. ÂMBITO E OBJECTIVOS DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação assume-se como um trabalho exploratório de novas metodologias orientadas para a 

obtenção de estimativas de vida útil de materiais e componentes de construção. Para tal, é proposta, e 

colocada em prática, uma metodologia de investigação baseada na inspecção de edifícios em serviço. 

A aplicação desta metodologia foi realizada no contexto do parque edificado de Lisboa com construção 

anterior a 1940 (tipologias i, ii e iii da Figura 1.1), tendo como objecto a previsão da vida útil de pinturas 

de fachadas. 

O objectivo da presente dissertação consiste no desenvolvimento e aplicação desta metodologia, e na 

avaliação da sua capacidade para fornecer ferramentas analíticas que permitam a realização de estimativas 

de vida útil de pinturas de fachadas, considerando a influência de factores relevantes na evolução da 

degradação destas. 

A obtenção de estimativas concretas da vida útil de pinturas de fachadas não é o objectivo principal da 

presente dissertação, uma vez que, em rigor, tal não é possível a menos que sejam claramente definidos os 

critérios que ditam o fim da vida útil da pintura, sendo esses critérios essencialmente subjectivos, 

dependendo do decisor e das condicionantes situacionais. Não obstante, e apesar de tal exercício não ser 
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desenvolvido no âmbito do presente trabalho, perante uma definição de tais critérios de decisão, a 

aplicação da metodologia apresentada deverá permitir a obtenção de estimativas concretas de vida útil. 

 

Figura 1.1 – Tipologias de edifícios. i) Pré-Pombalino (anterior a 1755). ii) Pombalino (1755-1880). iii) Gaioleiro 

(1880-1940). iv) Misto (1940-1960). v) Betão armado (posterior a 1960) (JE, 2007). 

 

1.3. PLATAFORMA BUILDINGSLIFE 

No desenvolvimento da presente dissertação foi utilizada a plataforma electrónica BuildingsLife 

(http://www.buildingslife.com/), a qual foi desenvolvida no âmbito da tese de doutoramento do 

Prof. Pedro Vaz Paulo (Paulo, 2009), do Instituto Superior Técnico, com o apoio da empresa Construlink, 

Tecnologias de Informação, S.A. 

Esta plataforma “Web-based” constitui um sistema de gestão da manutenção para o património edificado, 

que permite: 

� o registo e armazenamento de dados recolhidos em inspecções a fachadas de edifícios 

(caracterização dos arruamentos, dos materiais aplicados, do ambiente de exposição e da 

degradação existente); 

� a quantificação de anomalias; 

� a modelação do desempenho e da degradação de materiais e componentes; 

� a modelação das condições ambientais e dos factores de degradação; 

� a criação e análise de planos de manutenção optimizados para a minimização dos custos. 

Para o desenvolvimento da presente dissertação, foram utilizadas as funcionalidades da plataforma 

BuildingsLife que permitem o registo e armazenamento de dados, assim como a quantificação de 

anomalias. Para a análise de dados e modelação do desempenho das pinturas de fachadas foi inicialmente 

utilizada a plataforma BuildingsLife, sendo que posteriormente foram também utilizadas outras 

ferramentas informáticas, como o Microsoft Excel. 
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1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação é composta por seis capítulos. 

O Capítulo 1 contém a introdução ao trabalho desenvolvido, o seu âmbito e objectivos. 

No Capítulo 2 é desenvolvido um state-of-the-art relativo às metodologias existentes de previsão da vida 

útil de materiais de construção. São apresentados alguns dos principais estudos da área, assim como 

vários documentos de investigação e normativos de grande relevância. São apresentadas as principais 

fases comuns às várias metodologias de previsão da vida útil, assim como uma contextualização da 

presente investigação no âmbito geral das metodologias de previsão da vida útil. 

O Capítulo 3 apresenta algumas soluções correntes em pinturas de fachadas de edifícios com a tipologia 

estudada na presente dissertação, assim como a anomalia e os factores de degradação que serão abordados 

no desenvolvimento do presente trabalho. São ainda apresentadas algumas considerações sobre a 

definição do fim da vida útil para o caso específico das pinturas de fachadas. 

No Capítulo 4 é apresentada a metodologia proposta e seguida na presente dissertação. São descritas as 

várias etapas que a constituem, assim como os equipamentos e técnicas utilizados. 

No Capítulo 5 apresentam-se os dados recolhidos e são analisados os resultados obtidos. Para tal são 

apresentados gráficos e curvas de degradação, que permitem compreender a influência dos vários factores 

de degradação considerados no desempenho das pinturas de fachadas. 

O Capítulo 6 contém as conclusões retiradas do trabalho desenvolvido, confrontando-se os objectivos 

inicialmente definidos com os resultados efectivamente alcançados. São também sugeridas algumas 

orientações para futuros desenvolvimentos da metodologia apresentada. 
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2. METODOLOGIAS DE PREVISÃO 

DA VIDA ÚTIL 

2.1. GENERALIDADES 

A previsão da vida útil de materiais e componentes de edifícios é uma preocupação relativamente recente 

na investigação ligada à indústria da construção. Conceitos como a durabilidade dos materiais estão 

presentes na cultura desta indústria, e a sua importância é unanimemente reconhecida, apesar de por vezes 

este conceito ser erradamente utilizado para definir uma propriedade intrínseca dos materiais, quando de 

facto é sobretudo uma função das condições de utilização e exposição destes. No entanto, a abordagem 

sistemática do problema da durabilidade, com vista a obter dados que permitam fazer previsões de vida 

útil, apenas começou a ganhar relevância na década de 1980. 

Este aumento de interesse na temática da previsão da vida útil de materiais e componentes de edifícios foi 

de, certa forma, impulsionado por uma maior preocupação política e social com o conceito da 

“sustentabilidade” e “desenvolvimento sustentável”. Brundtland (1987) define “desenvolvimento 

sustentável” como “development that meets the needs of the present generations without compromising 

the ability of future generations to meet their own needs”. A adopção de medidas de promoção de um 

“desenvolvimento sustentável” ficou consagrada como uma meta global na cimeira das Nações Unidas no 

Rio de Janeiro, Brasil, em 1993, da qual resultou a Agenda 21 (UN, 1993). Genericamente, este 

documento expressa um plano de acção ao nível global, nacional e local, visando todos os sectores da 

actividade humana, para reduzir o impacto desta no ambiente e promover a adopção de padrões de 

actividade sustentáveis. 

Pearce (2003) elaborou um relatório sobre qual deveria ser o contributo da indústria da construção, para o 

caso específico da realidade do Reino Unido, na procura dessa sustentabilidade. Este autor realça a 

importância dos inputs fornecidos ao património construído nas suas fases de projecto, construção e 

manutenção, nos níveis de actividade económica aí albergada e na sua respectiva produtividade. Esta 

consideração evidencia o impacto que o espaço construído tem sobre a actividade humana, focando para 

além das dimensões técnicas da construção, a sua componente socioeconómica. As actividades da 

indústria da construção têm um impacto significativo na definição da qualidade de vida e da 

produtividade das sociedades, o que justifica uma aposta num rumo mais sustentável para as actividades 

desta indústria. 

Um vector de actuação na procura desta sustentabilidade corresponde a um aumento do ciclo de vida das 

construções, resultando numa maior longevidade do espaço construído. Tal exige que a durabilidade seja 

uma preocupação presente nas fases de concepção, construção e exploração do património construído. 

Exige ainda a preocupação em garantir a funcionalidade desse património ao longo do seu ciclo de vida, o 
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que pode ser conseguido, em parte, por considerações na fase de concepção, cuidados acrescidos na fase 

de construção, e sobretudo por um planeamento cuidadoso e detalhado das necessidades de manutenção 

que cujo surgimento será expectável durante esse período. Adicionalmente, a sustentabilidade do espaço 

construído requer o controlo e planeamento dos materiais e recursos económicos necessários durante o 

seu ciclo de vida, de forma a este ser gerido de um modo o mais económico possível 

(Daniotti et al., 2007). 

Para tal, a previsão da vida útil dos materiais e componentes do património construído, quer este seja um 

edifício ou qualquer outra infra-estrutura, assume uma grande importância. A existência de dados 

relativos à vida útil de materiais e componentes é essencial para se alcançar maior longevidade das 

construções, permitindo uma correcta selecção, uso e manutenção destes (Masters et al., 1987). Tais 

dados são necessários ao planeamento das necessidades de manutenção ao longo do ciclo de vida do 

espaço construído, devendo reflectir os mecanismos de degradação1 dos materiais e componentes, os 

agentes ambientais que têm influência nesses mecanismos, e as decorrentes vidas úteis expectáveis desses 

materiais ou componentes. 

 

2.2. PERSPECTIVA GERAL DA EVOLUÇÃO DAS METODOLOGIAS 

DE PREVISÃO DA VIDA ÚTIL 

O desenvolvimento de metodologias de previsão da vida útil de materiais e componentes de edifícios foi 

largamente potenciado pelo trabalho de várias comissões técnicas, provenientes de entidades como o 

CIB2 (CIB W80), a RILEM3 (RILEM 71-PSL, 100-TSL, 175-SLM) ou a ISO4 (ISO TC 59 SC 14) 

(Lacasse et al., 2004). Das comissões técnicas conjuntas CIB W80 / RILEM 71-PSL resultaram os 

trabalhos de Masters e Brandt (Masters et al., 1987, Masters et al., 1989). Estes autores apresentam um 

state-of-the-art das metodologias de previsão da vida útil (Masters et al., 1987), e sugerem uma 

metodologia geral de previsão da vida útil de materiais e componentes, identificando ainda algumas 

necessidades de investigação nesse domínio (Masters et al., 1987, Masters et al., 1989). 

Posteriormente, como resultado do trabalho conjunto das comissões técnicas CIB W80 / RILEM 100-TSL 

foi apresentada uma nova contribuição para a temática das metodologias de previsão da vida útil de 

materiais e componentes de edifícios, da autoria de Sjöström e Brandt (1991). Estes autores aprofundaram 

a problemática da recolha e utilização de dados provenientes de exposição em serviço nas metodologias 

de previsão de vida útil. 

Os trabalhos de Martin et al. (1994) e Martin (1999) propõem uma metodologia de previsão da vida útil 

aplicada especificamente aos sistemas de revestimento por pintura. Nestes trabalhos, os autores sugerem a 

                                                           
1 Um “mecanismo de degradação” pode ser definido como o curso de reacções químicas, mecânicas ou físicas que 
conduzem a alterações desfavoráveis numa propriedade crítica de um material (adaptado de ISO, 2000); 
2 CIB – International Council for Research and Innovation in Building and Construction; 
3 RILEM – International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures; 
4 ISO – International Organization for Standardization; 



PREVISÃO DA VIDA ÚTIL DE PINTURAS DE FACHADAS DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 
Metodologia baseada na inspecção de edifícios em serviço  2. Metodologias de previsão da vida útil  

 

7 
 

utilização da teoria da fiabilidade, como forma de melhorar a qualidade das previsões e estimativas 

obtidas. 

O Architectural Institute of Japan (AIJ, 1993) propôs uma metodologia de previsão da vida útil para 

materiais e componentes, baseada numa expressão factorial, a qual foi posteriormente adaptada pela ISO, 

nas suas normas da série ISO 15686. 

Esta série de normas é hoje considerada como o state-of-the-art nas metodologias de previsão da vida útil 

para materiais e componentes de construção, sendo constituídas pelas partes listadas no Quadro 2.1. 

Quadro 2.1 – Normas da série ISO 15686 

Norma Título Descrição Notas 

ISO 15686-1:2000 
Buildings and constructed assets – 
Service life planning – Part 1: General 
principles; 

Princípios gerais e procedimentos 
aplicáveis na concepção, quando se 
planeia a vida útil de edifícios e 
património construído; 

(em revisão) 

ISO 15686-2:2001 
Buildings and constructed assets – 
Service life planning – Part 2: Service 
life prediction procedures; 

Procedimentos para a previsão da vida 
útil de materiais e componentes, 
princípios e requisitos; 

(em revisão) 

ISO 15686-3:2002 
Buildings and constructed assets – 
Service life planning – Part 3: 
Performance audits and reviews; 

Abordagem e procedimentos para a 
implementação do planeamento da vida 
útil, nas várias fases do ciclo de vida do 
património construído; 

- 

ISO/AWI 15686-4 
Buildings and constructed assets – 
Service-life planning – Part 4: Data 
requirements; 

Requisitos e formatos de dados 
utilizados na previsão da vida útil, 
referentes aos ambientes e condições em 
serviço; 

(por elaborar) 

ISO 15686-5:2008 
Buildings and constructed assets – 
Service-life planning – Part 5: Life-
cycle costing; 

Guia para o desenvolvimento de um 
modelo financeiro referente aos custos 
do ciclo de vida do património 
construído; 

- 

ISO 15686-6:2004 

Buildings and constructed assets – 
Service life planning – Part 6: 
Procedures for considering 
environmental impacts; 

Guia para a avaliação dos impactes 
ambientais das várias alternativas de 
planeamento da vida útil, relação com o 
LCA (Life Cycle Analysis); 

- 

ISO 15686-7:2006 
Buildings and constructed assets – 
Service life planning – Part 7: 
Performance evaluation for feedback of 
service life data from practice; 

Indicações para a avaliação de 
desempenho e feedback relativo aos 
dados de vida útil com base em 
situações de exposição real em 
condições de serviço; 

- 

ISO 15686-8:2008 Buildings and constructed assets – 
Service-life planning – Part 8: Reference 
service life and service-life estimation; 

Indicações para a obtenção de valores da 
vida útil de referência (RSL) e da 
estimativa da vida útil (ESL) para 
utilizações particulares, e uso do método 
factorial; 

- 

ISO 15686-9:2008 
Buildings and constructed assets – 
Service-life planning – Part 9: Guidance 
on assessment of service-life data; 

Guia para a obtenção e apresentação de 
valores de RSL, aplicável a produtores 
de materiais e componentes de 
construção; 

- 

ISO/PRF 15686-10 
Buildings and constructed assets – 
Service life planning – Part 10: When to 
assess functional performance; 

Indicações sobre a necessidade de 
especificar ou verificar o cumprimento 
de requisitos de desempenho funcional 
do património construído; 

(em desenvolvimento) 
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2.3. PROCEDIMENTO GERAL 

A abordagem geral ao problema da previsão da vida útil de materiais e componentes de construção pode 

ser dividida em três fases fundamentais. Estas são as fases de i) definição do problema, ii) recolha de 

dados e iii) análise de dados. Este faseamento é, de forma geral, semelhante ao sugerido na norma ISO 

15686-1:2000 (ISO, 2000), o qual por sua vez utiliza a estrutura proposta por Masters et al. (1989). Na 

Figura 2.1 é apresentada uma esquematização deste procedimento geral, sendo também indicada nesta 

figura o procedimento adoptado especificamente na realização da presente dissertação. 

Na fase de definição do problema é estabelecido o âmbito do estudo a desenvolver. Este âmbito traduz-

-se na definição de quais são os materiais em análise, as suas características, o seu contexto de aplicação, 

as condições ambientais e possíveis factores de degradação a que estes estão (ou estarão) expostos, quais 

os mecanismos de degradação e as anomalias possíveis, quais os ensaios que serão utilizados na fase de 

recolha de dados e, finalmente, qual o tipo de análise de dados a utilizar e o output pretendido. 

A fase de recolha de dados pretende fornecer a informação necessária sobre os mecanismos de 

degradação e as anomalias do material, e também sobre a forma como as características deste, os factores 

ambientais e outros factores de degradação influenciam a evolução desses mecanismos. 

Na fase de análise de dados, toda a informação recolhida na fase anterior é utilizada para construir 

modelos de degradação e obter estimativas da vida útil do material. 

Nas secções seguintes do presente capítulo aborda-se com mais detalhe cada uma destas três fases do 

processo de previsão da vida útil de materiais e componentes de construção. No entanto, note-se que 

algumas das técnicas, ensaios ou metodologias que serão apresentadas não foram seguidas no 

desenvolvimento da presente dissertação. A sua apresentação no actual contexto apenas é efectuada com 

o objectivo de expor as principais metodologias utilizadas na investigação relacionada com a previsão da 

vida útil de materiais ou componentes de construção. 

 

2.4. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

2.4.1. MATERIAIS E COMPONENTES EM ESTUDO 

A definição de quais os materiais e componentes que vão ser abordados no estudo é o ponto de partida 

essencial para a metodologia de previsão da vida útil. Por exemplo, quando se considera o destacamento 

do revestimento do paramento exterior de fachadas de edifícios, é essencial definir se esse revestimento é 

feito por reboco pintado, por materiais cerâmicos, por materiais pétreos, ou por qualquer outra solução 

relevante. 
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Figura 2.1 – Procedimento geral das metodologias de previsão da vida útil de materiais e componentes de 

construção, com indicação do procedimento adoptado na presente dissertação (realce com cor). 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Especificação dos materiais ou componentes em estudo

Caracterização das propriedades dos materiais ou componentes

Identificação do contexto de aplicação dos materiais ou 
componentes

Especificação dos requisitos de desempenho

Identificação dos agentes de degradação

Especificação dos factores de degradação

RECOLHA DE DADOS

Metodologias de curto prazo Metodologias de longo prazo

Ensaios acelerados laboratoriais

Ensaios acelerados de campo

Ensaios de campo

Inspecção de edifícios em serviço

Exposição de espécimes em serviço

Edifícios experimentais

ANÁLISE DE DADOS

Teoria da Fiabilidade

Método Factorial

Modelos estocásticos

Modelos determinísticos

Modelos de engenharia
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Apesar de parecer trivial, esta questão é complexa e tem várias implicações práticas. Por exemplo, no 

caso de fachadas com o paramento exterior rebocado e pintado, que é precisamente o caso abordado na 

presente dissertação, quando se define que o âmbito do estudo é o destacamento da tinta da pintura, é 

necessário ter sempre presente a distinção entre destacamento de tinta e destacamento de reboco. De 

facto, quanto maior o grau de deterioração do edifício, mais comum se torna a existência de zonas da 

fachada com destacamento de reboco. Perante um destacamento de reboco, que serve de substrato à 

pintura, ocorre também uma perda desta numa área igual à do reboco destacado, como ilustrado na Figura 

2.2. No entanto, e a menos que a pintura dessa zona já se tivesse previamente destacado, a perda de 

pintura que aí ocorre não é consequência da degradação da própria película (situação demonstrada na 

Figura 2.3), mas sim da degradação e destacamento do seu substrato. 

 

Figura 2.2 – Destacamento do substrato da pintura (edifício MG065). 

Por este motivo, essa área de pintura inexistente não deverá ser contabilizada como área de destacamento 

de tinta, uma vez que tal não traduziria a evolução da degradação da película, mas sim do sistema “reboco 

+ pintura”. 

 

Figura 2.3 – Destacamento da película da pintura (edifício MG065). 

2.4.2. CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO MATERIAL OU 

COMPONENTE 

As principais características do material ou componente em estudo devem ser identificadas e definidas, 

para que a sua influência na durabilidade deste possa ser determinada. Por exemplo, no caso das pinturas, 
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características como a espessura da película seca, o ligante da tinta, a textura superficial ou a dureza desta 

podem ser consideradas. 

Outros factores que não estão directamente relacionados com características intrínsecas do material ou 

componente, mas que têm influência no seu comportamento futuro, deverão também ser considerados. É, 

por exemplo, o caso das condições de aplicação do material. 

2.4.3. IDENTIFICAÇÃO DO CONTEXTO DE APLICAÇÃO DO MATERIAL OU 

COMPONENTE 

É essencial definir qual o contexto de aplicação do material ou componente. Este contexto refere-se tanto 

ao local de aplicação no edifício, como à própria localização geográfica do edifício em si. De facto, uma 

completa contextualização será aquela feita nas escalas macro, meso, local e micro, como apresentadas 

por Haagenrud (1997). 

 

Figura 2.4 – Escalas de análise dos materiais e componentes de edifícios [Westberg et al. (2001), adaptado de 

Haagenrud (1997)]. 

Esta contextualização irá permitir determinar quais os factores de degradação mais importantes para o 

material ou componente em estudo. É fácil perceber a importância desta contextualização tomando o 

exemplo de um elemento de betão armado. A degradação sofrida será diferente se este se localizar no 

árctico, numa zona costeira, numa zona tropical, ou num deserto com muito baixa humidade. Ou, para 

uma mesma localização geográfica, se este elemento se localizar no interior do edifício ou na envolvente 

exterior deste, à vista. 

2.4.4. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DE DESEMPENHO 

A vida útil de um material ou componente não é um valor absoluto. Este valor é dependente do conceito 

de utilidade do material ou componente. Este conceito é naturalmente subjectivo, dependendo das 

percepções e exigências de cada indivíduo. Assim, para definir a vida útil de um material ou componente, 

é necessário que se defina a montante quais são as exigências ou requisitos de desempenho pretendidos 

para esse material ou componente. Definidos esses requisitos, a vida útil poderá então ser determinada 

como sendo o período de tempo durante o qual o material ou componente é capaz de os cumprir 

satisfatoriamente. Por outras palavras, a vida útil de um material ou componente é o período de tempo, 

após a instalação, durante o qual este consegue igualar ou exceder um determinado nível mínimo de 

desempenho. 
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A especificação desses níveis mínimos, ou requisitos, de desempenho caberá ao gestor do edifício / infra-

-estrutura. Dessa decisão dependerá a frequência, o tipo e o custo das acções de manutenção 

empreendidas no restabelecimento destes níveis mínimos de desempenho. 

 

Figura 2.5 – Representação esquemática da evolução (vários tipos de curva) de uma propriedade de um material ou 

componente e do patamar que define o nível mínimo de desempenho admissível para essa propriedade (Masters et 

al., 1987). 

2.4.5. IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES DE DEGRADAÇÃO 

Determinados factores externos, agindo sobre os materiais e componentes de construção, desencadeiam 

nestes mecanismos de degradação que provocam a sua deterioração e afectam a sua vida útil. 

Consequentemente, torna-se importante ter em consideração a influência destes factores no 

desenvolvimento de metodologias de previsão da vida útil de materiais ou componentes de construção. 

Tal significa que estes devem ser identificados e, se possível, o seu efeito deve ser monitorizado ou 

controlado. 

Quadro 2.2 – Agentes de degradação que afectam a vida útil dos materiais e componentes de construção (adaptado 

da norma ISO 6241:1984). 

Natureza Classe Exemplos 

Agentes 

mecânicos 

Gravíticos Cargas devidas à neve, cargas devidas a água das chuvas 

Forças e deslocamentos 

impostos ou impedidos 

Formação de gelo, expansão e contracção, deslizamento de terras, fluência 

Energia cinética Impactos, tempestades de areia, golpes de aríete (canalizações) 

Vibrações e ruídos Escavação de túneis, vibrações devidas ao trânsito ou a aparelhos instalados, 

sismos, explosões 

Agentes 

electromagnéticos 

Radiação Solar / UV, radiação radioactiva 

Electricidade Reacções electrolíticas, relâmpagos 

Magnetismo Campos magnéticos 

Agentes térmicos Níveis extremos ou alterações Calor, temperaturas abaixo de 0ºC, choques térmicos, incêndios 

Agentes químicos 

Água e solventes Humidade do ar, água freática, álcool 

Agentes oxidantes Oxigénio, desinfectantes, lixívia 

Agentes redutores Sulfitos, amónia, agentes comburentes 

Ácidos Ácido carbónico, dejectos de aves, vinagres 

Bases Cal, hidróxidos, cimento 

Sais Nitratos, fosfatos, cloretos 

Quimicamente neutros Poeiras, calcário, gorduras, óleos, tintas 

Agentes 

biológicos 

Vegetais e microbiais Bactérias, bolores, fungos, algas, raízes 

Animais Roedores, insectos, aves 
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Estes agentes de degradação podem englobar agentes de várias naturezas, existindo várias classificações 

possíveis. No Quadro 2.2 é apresentada, a título de exemplo, a classificação da norma ISO 6241:1984, 

que agrupa estes agentes em agentes mecânicos, electromagnéticos, térmicos, químicos ou biológicos. 

2.4.6. ESPECIFICAÇÃO DOS FACTORES DE DEGRADAÇÃO 

O conceito de “factor de degradação” utilizado na presente dissertação engloba qualquer factor que possa 

influenciar a durabilidade do material ou componente em estudo. Estes poderão ser factores externos ao 

material ou componente (ex., agentes de degradação), ou factores internos, associados a características 

intrínsecas do material (ex., volume de vazios de um betão), ou à sua interacção com outros materiais do 

sistema construtivo (ex., aderência entre um reboco e o seu substrato). 

A especificação dos factores de degradação a considerar pressupõe que a metodologia adoptada tenha a 

capacidade de os identificar, estimar, quantificar, especificar ou monitorizar, para que seja possível 

estabelecer algum tipo de relação entre a degradação do material e a acção desses factores. 

 

2.5. RECOLHA DE DADOS 

Uma vez identificados os materiais ou componentes em estudo, quais as suas principais características, 

qual o seu contexto de aplicação e quais os factores e mecanismos de degradação condicionantes, é 

necessário proceder-se à avaliação do comportamento desses materiais ou componentes sob acção dos 

factores identificados no contexto estabelecido. Se não existir informação relativa a essa situação 

específica, será necessária a adopção de uma fase de recolha de dados. 

 Esta visa a obtenção de informação relativa ao desempenho diferido (expressão utilizada com o 

significado da expressão inglesa “performance over time5”) dos materiais ou componentes, aplicados no 

contexto e com as características específicas da situação em estudo, e sob acção dos factores de 

degradação que surgem nesse contexto. 

Esta recolha de dados pode, essencialmente, ser executada por duas vias: com metodologias de i) curto 

prazo, ou ii) longo prazo. As designações “curto” ou “longo” prazo referem-se ao tipo de degradação que 

é possível observar com a metodologia em causa: degradações que ocorrem num curto espaço de tempo 

ou degradações que ocorrem num espaço de tempo longo, respectivamente. Esta designação não se 

relaciona necessariamente com o tempo que a fase de recolha de dados consome. 

2.5.1. METODOLOGIAS DE CURTO PRAZO 

Este tipo de metodologia caracteriza-se, geralmente, por submeter os materiais ou componentes a 

condições de exposição mais severas do que aquelas que seriam encontradas em serviço. Tal significa que 

os factores de degradação podem ser caracterizados por maiores intensidades ou por ciclos mais rápidos 

(maiores frequências de incidência). Como excepção, pode-se ter situações onde se averigua a existência 

                                                           
5 O conceito de “performance over time” de um material pode ser definido como sendo a descrição da variação 
temporal de uma dada característica crítica desse material (adaptado de ISO, 2000); 
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de falhas prematuras, isto é, situações em que o material ou componente chega ao fim da sua vida útil 

muito antes do esperado / desejado, mesmo sob condições normais de exposição. 

Deste modo, estas metodologias permitem observar degradação expectavelmente equivalente à que se 

verificaria durante o período normal de serviço, mas num espaço de tempo muito inferior ao deste. Este 

aspecto torna os ensaios acelerados numa via bastante procurada nas metodologias de previsão da vida 

útil (Roy et al., 1996; Jacques, 2000; Perrin et al., 2001; Fekete et al., 2005; Giacardi et al., 2008; 

Motohashi, 2008). 

Nesta categoria, inserem-se essencialmente dois tipos de ensaios: i) ensaios acelerados laboratoriais e 

ii) ensaios acelerados de campo. 

Os ensaios acelerados laboratoriais envolvem a exposição dos materiais ou componentes a factores de 

degradação muito mais intensos e / ou frequentes do que seria expectável encontrar em serviço. Estes 

factores são criados artificialmente e visam simular a acção, durante o período de serviço, dos agentes de 

degradação que se espera serem mais condicionantes no contexto em causa.  

Este tipo de ensaios permite isolar factores de degradação, de forma a avaliar a acção directa desses 

factores sobre os materiais ou componentes em estudo, facilitando a determinação dos mecanismos de 

degradação provocados por cada agente. Simultaneamente, é possível obter esses resultados em espaços 

de tempo relativamente curtos, o que é particularmente interessante para fabricantes de materiais de 

componentes que pretendem ter um ritmo de desenvolvimento do produto rápido e competitivo. 

No entanto, esta é uma vantagem relativa. É necessária precaução na interpretação e uso dos resultados 

provenientes de ensaios acelerados, uma vez que a sua correlação com a degradação que ocorre em 

exposição real nas condições de serviço é questionável (Martin et al., 1994; Johnson et al., 1996; Mallon 

et al., 2002). O facto de as condições de exposição serem obtidas por meios artificiais, acrescido da 

agravante de as suas intensidades e / ou frequências assumirem valores muito acima dos esperados em 

serviço, aumenta o risco de se originarem mecanismos de degradação que não ocorreriam numa 

exposição normal. De forma semelhante, também os mecanismos de degradação que de facto ocorrem 

sob condições normais de exposição, e os quais se pretende reproduzir laboratorialmente, podem não ser 

obtidos num regime de aceleração da degradação. A contribuir para esta incerteza, existe também o facto 

de o número de factores em actuação simultânea nestes ensaios ser, geralmente, reduzido (geralmente 

utiliza-se apenas um ou dois factores, não sendo comuns ensaios acelerados com mais do que três factores 

simultâneos). Tendo em consideração a natureza sinergética dos fenómenos de degradação, esta limitação 

do número de factores em actuação simultânea pode também reduzir o espectro de mecanismos de 

degradação que são de facto induzidos nos ensaios acelerados. 

Com base nestas considerações, a utilidade dos resultados dos ensaios acelerados poderá ser posta em 

causa. No entanto, estes ensaios, pelas suas características, constituem uma ferramenta muito interessante 

para o estudo de relações “causa-efeito” entre factores e mecanismos de degradação, carecendo apenas de 

prudência e julgamento experiente na análise e extrapolação dos seus resultados. 
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Os ensaios acelerados de campo consistem na exposição de espécimes de teste em determinadas 

localizações, onde estes ficam sob a acção dos factores de degradação aí presentes, os quais devem ser 

monitorizados e registados ao longo da duração do ensaio. Este tipo de ensaio pode assumir várias 

durações, de acordo com os objectivos pretendidos. É aqui considerado como um ensaio de curta duração, 

pois pode ser utilizado como tal se o local de exposição utilizado for escolhido por apresentar 

intensidades e / ou frequências acima da média (ou acima das que se verificarão expectavelmente nas 

condições reais de serviço) para um dado factor de degradação. Nestas situações, e apesar de as durações 

típicas dos ensaios serem superiores às dos ensaios laboratoriais acelerados, na realidade o que se 

pretende é acelerar os mecanismos de degradação para reduzir o tempo do ensaio, por intermédio de uma 

exposição dos espécimes a agentes de degradação com intensidade superior à que será expectável em 

condições de serviço. 

Um exemplo clássico deste tipo de ensaio é a exposição em Miami, Florida, EUA, caracterizada pelos 

elevados níveis de radiação UV, humidade e temperatura (Martin et al., 1994; Johnson et al., 1996). 

Exemplos de outros locais geralmente utilizados neste tipo de ensaios podem ser encontrados nos casos 

de Wittman, Arizona, EUA, ou Hoek van Holland, nos Países Baixos, este último caracterizado pelo seu 

ambiente misto marítimo e industrial (Johnson et al. 1996). 

Estes ensaios têm a vantagem de permitir testar os materiais sob condições de exposição real, com um 

grau de aceleração inferior, o que à partida permitirá reduzir os riscos associados à utilidade dos 

resultados referidos para os ensaios acelerados. Porém, apesar de aqui serem apresentados como ensaios 

de curto prazo, os períodos de ensaio poderão ser demasiado longos quando se pretende obter 

rapidamente informações sobre o desempenho diferido de um dado material ou componente. 

É ainda importante referir a existência de alguns tipos particulares de ensaios que associam características 

dos ensaios acelerados aos ensaios de campo. É, por exemplo, o caso dos ensaios realizados pelos 

métodos EMMA e EMMAQUA (Figura 2.6) a espécimes de pinturas poliméricas (Johnson et al., 1996). 

 

Figura 2.6 – Exemplo de uma montagem do sistema EMMAQUA [adaptado de Direct Industry 

(http://www.directindustry.it/) e Atlas Material Testing Solutions (http://www.atlas-mts.com/), consultados a 8 de 

Abril de 2010]. 

O ensaio EMMA (Equatorial Mounts with Mirrors for Acceleration) é um ensaio de campo que utiliza 

um conjunto de dez espelhos de alumínio, colocados de modo a intensificar a radiação solar natural que 
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incide nos espécimes de teste. Desta forma, atinge-se um factor de aceleração da degradação de cinco a 

seis vezes (Johnson et al., 1996). O ensaio EMMAQUA é semelhante ao ensaio anterior, com a adição de 

um ciclo de pulverização de água sobre os espécimes de teste. 

2.5.2. METODOLOGIAS DE LONGO PRAZO 

Neste tipo de metodologias procura-se obter dados a partir de observações da degradação que ocorre no 

longo prazo. O principal conceito aplicado é o de que ao observar a degradação real dos materiais e 

componentes quando expostos em condições de serviço, se elimina o risco de ocorrência de mecanismos 

de degradação artificiais. Adicionalmente, é possível analisar directamente o desempenho diferido destes 

quando expostos às verdadeiras condições de serviço. Deste modo, observam-se as verdadeiras taxas de 

degradação, ao invés de taxas de degradação acelerada. Tal apresenta a vantagem de permitir o uso 

directo dos dados recolhidos para a elaboração de previsões da vida útil, o que não é possível com os 

resultados provenientes de ensaios acelerados, uma vez que as taxas de degradação acelerada carecem de 

posterior transformação em taxas reais para que seja possível o seu uso nestas previsões. 

Existem quatro abordagens básicas para a obtenção de dados de degradação com metodologias de longo 

prazo. Estas são i) os ensaios de campo, ii) a inspecção de edifícios em serviço, iii) a utilização de 

edifícios experimentais e iv) a exposição de espécimes em serviço (Sjöström et al., 1991; ISO, 2000). 

Os ensaios de campo, como referido anteriormente, podem ser utilizados como metodologia de curto ou 

longo prazo, dependendo da sua concepção. Quando os factores de degradação utilizados e os seus 

respectivos níveis (intensidade, frequência, etc.) são em tudo semelhantes aos encontrados em condições 

de serviço, estes ensaios inserem-se na categoria dos ensaios de longo prazo, uma vez que a degradação 

que irá ser observada é semelhante à que ocorrerá em serviço. 

Os ensaios de campo podem ser conduzidos nos locais onde os materiais ou componentes irão ser 

colocados em serviço, ou em locais com condições de exposição muito semelhantes. Na análise dos dados 

provenientes destes ensaios é necessário ter em consideração que (Sjöström et al., 1991): 

i) os resultados obtidos dependem fortemente do local de exposição utilizado, pelo que a sua 

transposição para localizações geográficas diferentes não é simples; 

ii)  as condições de exposição, e em particular o clima, não se repetem de período para período, 

pelo que os dados recolhidos são específicos do período efectivo do ensaio, e a sua 

transposição para outros períodos de exposição deve ser feita de forma cautelosa. 

Uma vez que os factores de degradação e os seus respectivos níveis são característicos do local e período 

temporal do ensaio, torna-se essencial proceder à monitorização e registo constante desses níveis durante 

o decurso deste. Apenas com essa informação será possível caracterizar completamente as condições do 

ensaio e analisar correctamente os resultados obtidos com este, ou compará-los com os resultados obtidos 

em outros ensaios semelhantes conduzidos em outras localizações ou outros períodos temporais. 

A inspecção de edifícios em serviço consiste na observação de edifícios reais que não foram inicialmente 

concebidos para utilização em metodologias de previsão da vida útil. Podem ser inspeccionados materiais 
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ou componentes específicos, obtendo-se informação relativa à verdadeira degradação que ocorre nas 

condições de exposição em serviço. 

No entanto, é necessário que seja feita a caracterização destas condições de exposição em serviço. A 

obtenção de dados concretos e fiáveis, relativos aos factores de degradação que actuaram sobre os 

materiais e componentes durante o seu período de exposição, poderá constituir uma tarefa complexa. De 

facto, as condições de exposição não são controláveis, e à partida não foram monitorizadas nem 

registadas ao nível local. Para contornar esta dificuldade, alguns autores sugerem a utilização e adaptação 

dos dados climatéricos existentes (Westberg et al., 2001). Estes dados, como os recolhidos pelo Instituto 

de Meteorologia, I.P., no caso de Portugal, podem ser utilizados em modelos de simulação das condições 

de exposição locais. 

Como exemplo desta abordagem pode-se considerar o trabalho desenvolvido por Paulo (2009), onde foi 

utilizado um modelo de simulação da velocidade do vento ao nível das fachadas dos edifícios, o qual 

determina uma distribuição de velocidades médias ao nível das ruas onde os edifícios se localizam. Este 

modelo utiliza dados relativos a velocidades médias mensais e diárias para a zona de localização dos 

edifícios (a uma escala meso), recolhidos no Instituto de Meteorologia, I.P., e medições da velocidade do 

vento ao nível local, associadas a um valor médio da velocidade do vento, à escala meso, para o dia das 

medições. 

Neste tipo de metodologia de obtenção de dados existe também a necessidade de caracterização dos 

materiais e componentes inspeccionados. Esta caracterização compreende dados relativos às suas 

propriedades intrínsecas, às suas condições de aplicação, e ao momento da aplicação / instalação e das 

possíveis acções de manutenção empreendidas ao longo do período de exposição. Para o caso particular 

das pinturas de fachadas é possível concretizar, sendo as propriedades intrínsecas referentes a 

características como a espessura da película de tinta, o seu ligante ou a sua aderência ao substrato, as suas 

condições de aplicação correspondendo à preparação do substrato antes da pintura e às condições 

ambientais nesse momento (ex.: temperatura, humidade relativa, velocidade do vento). 

Para melhor conhecer estas características dos materiais é possível recorrer à realização de ensaios de 

caracterização de determinadas propriedades. Estes ensaios deverão ser preferencialmente não destrutivos 

e pouco intrusivos, uma vez que os edifícios a inspeccionar serão edifícios em serviço, os quais estarão 

ocupados e em funcionamento. Assim, é importante condicionar o mínimo possível as actividades 

alojadas por esses edifícios, assim como garantir uma perda nula no valor patrimonial destes. 

Relativamente à determinação dos momentos de aplicação dos materiais ou componentes, ou de eventuais 

acções de manutenção empreendidas sobre estes, esta informação poderá estar disponível em arquivos 

municipais, serviços camarários ou outros registos de autoridades locais. Existe também a hipótese de 

obter essa informação directamente a partir dos ocupantes do edifício. No entanto, esta última alternativa 

poderá ter o inconveniente de fornecer informações pouco seguras e fiáveis, sobretudo quando não 

existam registos concretos para as corroborar. 
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Quando são utilizados edifícios experimentais, existe também uma abordagem baseada na inspecção de 

edifícios. A grande diferença para o caso anterior consiste no facto de nesta situação existir um controlo 

muito maior sobre todas as condições experimentais. Os edifícios experimentais são edifícios concebidos 

com o intuito de incorporar e expor materiais ou componentes específicos em condições de serviço. 

Assim, é possível saber exactamente quais os materiais ou componentes em estudo, as suas 

características, as suas condições de aplicação e a idade destes a qualquer momento. Adicionalmente, é 

possível monitorizar, a partir do momento de início do ensaio e até à conclusão deste, as condições de 

exposição e os factores de degradação considerados relevantes para a situação em estudo. 

De forma semelhante a uma metodologia de inspecção de edifícios em serviço, o estudo de edifícios 

experimentais também permite avaliar o desempenho diferido dos materiais ou componentes quando 

aplicados em condições e contexto de serviço, à escala real. Adicionalmente, se for adoptado um 

procedimento em larga escala (várias instalações do material ou componente), é possível utilizar a grande 

quantidade de dados relativos à degradação dos materiais ou componentes para aplicar numa análise da 

informação sob um ponto de vista da teoria da fiabilidade (Sjöström et al., 1991; ISO, 2000). 

Finalmente, a exposição de espécimes em serviço consiste na incorporação de materiais ou componentes 

para os quais se pretende obter dados de vida útil em edifícios ou infra-estruturas que não foram 

explicitamente concebidas para a execução de ensaios de durabilidade. Este tipo de abordagem é 

particularmente útil quando a degradação está directamente ligada às acções e comportamentos dos 

utilizadores (p.e.: ensaio de caixilhos de janelas). 

O objectivo destes ensaios consiste na criação de um procedimento experimental tão controlado quanto 

possível, sujeitando simultaneamente os materiais ou componentes a todos os factores de degradação 

expectáveis em serviço e que poderão afectar a sua vida útil. No entanto, a correcta caracterização e 

monitorização desses factores de degradação pode não ser simples, ou de todo possível, sobretudo quando 

esses factores decorrem da acção directa dos utilizadores. 

 

2.6. ANÁLISE E MODELAÇÃO DE DADOS 

Na análise de dados de vida útil de materiais e componentes de construção existem diversas metodologias 

e abordagens que podem ser adoptadas. O objectivo destas é a modelação do desempenho diferido dos 

materiais e componentes, para que seja possível a previsão da sua vida útil. 

Como exemplos de algumas das abordagens mais utilizadas na análise e modelação de dados nas 

metodologias de previsão da vida útil podem ser referidos: 

� a Teoria da Fiabilidade; 

� o Método Factorial; 

� modelos determinísticos; 

� modelos estocásticos; 
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� modelos de engenharia. 

Nas secções seguintes serão apresentadas as características gerais destas abordagens à análise e 

modelação de dados na previsão da vida útil de materiais e componentes de construção. 

2.6.1. TEORIA DA FIABILIDADE 

A Teoria da Fiabilidade popularizou-se e desenvolveu-se a partir dos anos 1950 com o sucesso da sua 

utilização em aplicações militares após a II Guerra Mundial, tendo sido vital na melhoria da vida útil de 

vários equipamentos bélicos (Miller, 1981). Desde então, esta teoria tem sido aplicada com sucesso a 

diversos materiais, componentes e sistemas, incluindo metais, plásticos, adesivos, lubrificantes, 

equipamentos electrónicos, baterias ou rolamentos (Nelson, 1990). 

Esta teoria tem por base o conceito de fiabilidade de um sistema. A fiabilidade de um sistema pode ser 

definida como a probabilidade de esse sistema, sob condições normais de utilização, desempenhar a 

função para o qual foi concebido durante um dado período de tempo (Meeker et al., 1998). Para a 

utilização desta teoria é necessário, fundamentalmente, a realização de ensaios de degradação aos 

materiais, componentes ou sistema a estudar, nos quais sejam registados os períodos de tempo decorridos 

entre a entrada destes em serviço (ou o início do ensaio) e o momento em que estes falham. 

Com base em dados obtidos deste modo, é possível definir distribuições estatísticas que modelem os 

tempos de falha dos materiais, sendo possível determinar a probabilidade de falha destes para vários 

períodos de tempo em serviço. Para um dado período de tempo t, o complemento da probabilidade de 

falha do material durante esse período, ou seja, a probabilidade de o material não falhar durante este, é 

designada por fiabilidade do material (Martin et al., 1994). 

2.6.2. MÉTODO FACTORIAL 

O conceito subjacente ao método factorial foi introduzido pelo Architectural Institute of Japan 

(AIJ, 1993). Este apresentou, em 1993, um guia para o planeamento da vida útil de materiais e 

componentes de edifícios no qual é sugerida uma fórmula de cálculo para as estimativas de vida útil. Esta 

tem por base um valor de referência da vida útil, o qual é afectado por um conjunto de factores, de forma 

a obter uma estimativa adaptada às condições e ambiente específicos de cada caso. 

Este conceito foi também apresentado na norma ISO 15686-1:2000, da International Standards 

Organization (ISO) (2000). Nesta, o cálculo de uma estimativa de vida útil para um determinado 

componente num dado edifício, ESL6, é feito com base num valor de referência dessa vida útil, RSL7, e 

na afectação deste por um conjunto de sete factores correctivos (A, B, C, D, E, F, G), de acordo com a 

expressão apresentada na Eq. 1. 

 ��� 	 
�� � � �  � � � � � � � � � � (1) 

Estes factores estão associados com os seguintes aspectos gerais: 

                                                           
6 Estimated Service Life (ESL); 
7 Reference Service Life (RSL); 
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� factor A: qualidade dos componentes; 

� factor B: nível de concepção; 

� factor C: nível de execução dos trabalhos; 

� factor D: ambiente interior; 

� factor E: ambiente exterior; 

� factor F: condições de serviço; 

� factor G: nível de manutenção. 

Os factores correctivos do método factorial apresentam, tipicamente, valores compreendidos entre 0,8 e 

1,2. Podem, no entanto, assumir outros valores, os quais estão associados com a especial severidade ou, 

inversamente, especial benefício dos factores na vida útil do material ou componente. Como exemplo de 

um trabalho realizado com o objectivo de optimizar os valores destes factores é possível citar o trabalho 

de Gaspar e Brito (2008-A), no qual foi utilizado um conjunto de 150 edifícios localizados em Portugal 

para proceder a uma calibração daqueles valores. 

Uma outra abordagem para a escolha destes valores consiste na consideração de cada um dos factores 

como sendo uma variável aleatória, à qual pode ser associada uma função de densidade de probabilidade. 

Esta abordagem pretende melhorar a qualidade das estimativas de vida útil, incorporando uma vertente 

probabilística no método factorial, mas mantendo a sua simplicidade de utilização (Moser, 2004). 

2.6.3. MODELOS DETERMINÍSTICOS 

Os modelos determinísticos para a previsão da vida útil são caracterizados, precisamente, por fornecerem 

estimativas determinísticas para o valor da vida útil. O método factorial já apresentado é, na sua forma 

mais básica, um modelo determinístico, pois permite obter estimativas para a vida útil por aplicação de 

uma fórmula de cálculo em que todos os factores têm um valor que se assume como conhecido, 

conduzindo a um resultado escalar. 

No método factorial, apenas é possível partir de um conjunto de dados base (valores de RSL e dos sete 

factores correctivos) e obter uma estimativa da vida útil. Os critérios para a definição do momento em que 

se dá o fim da vida útil, ou seja, a definição do patamar mínimo de desempenho exigido ao material ou 

componente, estão implícitos na escolha do valor de RSL. Este deverá traduzir uma vida útil de referência 

que depende dos critérios do decisor, e a qual seria verificada em condições consideradas como 

“normalizadas” de acordo com os critérios do método. 

Existe um outro tipo de modelos determinísticos, baseados na definição de curvas de degradação as 

quais pretendem modelar directamente desempenho diferido dos materiais ou componentes em estudo. 

Estas curvas de degradação podem ser obtidas através do ajuste a gráficos de degradação, os quais 

representam a evolução da degradação verificada em espécimes de teste ao longo de um dado período de 

tempo. Tipicamente, estes gráficos apresentam o tempo decorrido desde a entrada em serviço do material 

no eixo das abcissas, e uma escala de medida da degradação no eixo das ordenadas. 

A escala de medida da degradação poderá ser de vários tipos, dependendo do objecto do estudo. Este 

poderá traduzir uma única anomalia ou uma combinação de anomalias, sendo no primeiro caso utilizada 
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uma medida da extensão dessa anomalia, e no segundo poderá ser calculado um indicador de degradação 

que combine as extensões das várias anomalias. Um exemplo de aplicação do primeiro caso pode ser 

encontrado em Garrido et al. (2010), e para o segundo caso em Gaspar e Brito (2008-B). 

Adicionalmente, pode ser feita a distinção entre uma escala de medida da degradação em que se 

representa o valor real da degradação, ou a extensão da degradação, e uma escala dividida em níveis de 

degradação. De acordo com a abordagem adoptada, os gráficos de degradação podem ser do tipo T-ED 

(Tempo – Extensão da Degradação) ou T-ND (Tempo – Nível de Degradação), respectivamente (Garrido 

et al., 2010). 

Nos gráficos de degradação T-ND, a escala de medida da degradação é subdividida em vários patamares, 

denominados níveis de degradação. Esta abordagem está, por exemplo, subjacente a algumas normas de 

classificação de anomalias, tais como a norma ISO 4628-5:2003 (ISO, 2003) ou a norma ASTM D772-86 

(ASTM International, 1986), e foi utilizada em Paulo (2009). 

Relativamente às curvas de degradação escolhidas para a modelação do desempenho diferido, estas 

dependem essencialmente da natureza dos fenómenos de degradação modelados. A morfologia das curvas 

deverá ser tal que apresente um ajuste adequado ao andamento geral dos pontos do gráfico de degradação. 

No presente trabalho será desenvolvido este tipo de modelação, com recurso a gráficos T-ED e curvas de 

degradação do tipo Gompertz, Potenciais e Weibull. Por esse motivo, será seguidamente apresentada uma 

breve introdução a alguns dos principais aspectos concernentes a estes três tipos de curva8. 

� CURVAS DE GOMPERTZ 

As curvas de Gompertz foram utilizadas com sucesso em Paulo (2009) para a modelação do desempenho 

diferido de pinturas e rebocos de fachadas relativamente a várias anomalias, revelando-se como uma 

alternativa muito interessante para a modelação dos fenómenos de degradação. Estas curvas têm a 

expressão geral apresentada na Eq. 2, e um andamento típico semelhante ao apresentado na Figura 2.7. 

 �� 	 �����  (2) 

Nesta equação, ��  corresponde ao valor da extensão da degradação, e � corresponde ao tempo decorrido 

desde a entrada em serviço do material ou componente. Os parâmetros � e �  são escalares, de sinal 

negativo para o andamento apresentado na Figura 2.7. 

O andamento apresentado é caracterizado por dois patamares, originados por assímptotas horizontais nos 

limites do contra-domínio da curva. Estes traduzem-se, no contexto da utilização destas curvas para a 

finalidade de modelar a evolução de uma anomalia, numa fase de iniciação da degradação durante a qual 

a anomalia progride muito lentamente, e numa fase de redução da taxa de degradação quando a anomalia 

já afecta uma grande extensão do material ou componente. 

                                                           
8 É importante referir que no Capítulo 5 da presente dissertação, onde será efectuada a análise dos resultados obtidos, 
apenas serão apresentadas as curvas de degradação do tipo Gompertz. O motivo para tal será discutido no 
subcapítulo 5.2., podendo as restantes curvas de degradação (Potenciais e Weibull) ser consultadas no Anexo VII. 
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Figura 2.7 – Andamento geral de uma curva de Gompertz. 

� CURVAS POTENCIAIS 

As curvas Potenciais foram utilizadas juntamente com curvas de Gompertz no trabalho de Garrido et al. 

(2010). A expressão geral destas curvas é apresentada na Eq. 3, e o seu andamento geral pode ser 

observado na Figura 2.8.  

 �� 	 ��� (3) 

Nesta equação, �� corresponde ao valor da extensão da degradação, e � corresponde ao tempo decorrido 

desde a entrada em serviço do material ou componente. Os parâmetros � e �  são escalares, de sinal 

positivo para o andamento apresentado na Figura 2.8. 

Estas apresentam, à semelhança das curvas de Gompertz, um patamar inicial que reflecte um período de 

iniciação da degradação, seguido de um aumento gradual da taxa de degradação. No entanto, e ao 

contrário das curvas de Gompertz, as curvas Potenciais não apresentam um patamar na zona final da 

curva, sendo a taxa de degradação continuamente crescente até que seja atingido o valor máximo de 

extensão da anomalia. 

 

Figura 2.8 – Andamento geral de uma curva Potencial. 
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� CURVAS WEIBULL 

As curvas Weibull são muito utilizadas na modelação de processos de degradação, sobretudo no contexto 

da engenharia da fiabilidade. A expressão geral destas curvas é apresentada na Eq. 4, e o seu andamento 

geral pode ser observado na Figura 2.9. 

 �� 	 1 � ���
�
 !" (4) 

 

 

Figura 2.9 – Andamento geral das curvas Weibull. 

Nesta equação, �� corresponde ao valor da extensão da degradação, e � corresponde ao tempo decorrido 

desde a entrada em serviço do material ou componente. Os parâmetros #  e $  são escalares, de sinal 

positivo para o andamento apresentado na Figura 2.9. Para este andamento, o parâmetro $ apenas pode 

assumir valores ímpares, maiores ou iguais a 3. 

2.6.4. MODELOS ESTOCÁSTICOS 

Os modelos estocásticos diferem dos modelos determinísticos por incluírem nas estimativas de vida útil 

uma componente probabilística, não apresentando somente um valor como estimativa, mas sim intervalos 

de possíveis valores com probabilidades de ocorrência associadas. Em Paulo (2009) é apresentado um 

modelo estocástico de previsão da vida útil, no qual são utilizadas cadeias de Markov. 

Estes modelos têm a vantagem de fornecer mais informação associada às estimativas, permitindo uma 

interpretação e utilização mais completa destas. Com a associação de dados probabilísticos às previsões 

de vida útil é possível, por exemplo, desenvolver metodologias complementares de gestão de risco e de 

optimização de custos utilizando esses dados. No entanto, estes modelos são usualmente bastante 

complexos e necessitam de uma grande quantidade de informação (dados de degradação) no seu 

desenvolvimento. 
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2.6.5. MODELOS DE ENGENHARIA 

Os modelos de engenharia são um híbrido entre os modelos determinísticos e os modelos estocásticos. As 

novas abordagens ao método factorial, referidas anteriormente, que definem cada um dos sete factores 

correctivos do método como variáveis aleatórias são um exemplo de modelo de engenharia (Cecconi, 

2004). 

O objectivo destes modelos é a obtenção de estimativas de vida útil com dados probabilísticos associados, 

mas mantendo a simplicidade de utilização e menor exigência de volume de dados que é possibilitada 

pelos modelos determinísticos (Moser, 2004). 
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3. PINTURAS EXTERIORES EM EDIFÍCIOS 

ANTIGOS 

3.1. SOLUÇÕES CORRENTES 

3.1.1. ENQUADRAMENTO 

As tintas utilizadas em pinturas de fachadas sofreram, durante o século XX, um processo evolutivo que 

gerou uma grande diversidade de soluções. No período anterior à 1ª Guerra Mundial, predominava a 

utilização de tintas de óleo ou oleoresinosas. Com o posterior desenvolvimento das resinas fenólicas, 

acetonitrocelulósicas e alquídicas, surgiram novas formulações de tintas com base nestas resinas simples, 

ou modificadas com óleos de longa e média cadeia (Marques et al., 2000). 

Com o desenvolvimento de novas resinas sintéticas, como as vinílicas ou as acrílicas, foi possível uma 

grande diversificação dos tipos de tintas e vernizes produzidos industrialmente, o que permitiu um 

alargamento do campo de utilização deste tipo de produtos. Na década de cinquenta, surgiram as 

primeiras tintas que substituem os solventes orgânicos, considerados como tóxicos e prejudiciais para o 

ambiente, por uma emulsão aquosa. Estas tintas são geralmente designadas por “tintas de dispersão” ou 

“tintas plásticas” (Marques et al., 2000). 

3.1.2. LIGANTES UTILIZADOS 

Na plataforma BuildingsLife é possível encontrar, entre outros, dados de um levantamento efectuado por 

Paulo (2009) incidindo sobre os tipos de ligante presentes nas tintas utilizadas em pinturas de fachadas de 

edifícios antigos. A grande maioria dos edifícios estudados localiza-se na cidade de Lisboa, existindo 

também alguns situados em Viseu. Este autor recorreu a análises químicas de amostras de tinta, as quais 

são retiradas directamente da pintura dos edifícios, para aferir o tipo de ligante utilizado. A plataforma 

BuildingsLife considera os seguintes tipos de ligante: 

� óleos sicativos; 

� resinas artificiais (alquídicas); 

� resinas sintéticas (acrílicas, vinílicas, epoxídicas); 

� silicatos; 

� cal. 

Analisando os dados recolhidos por este autor, construiu-se o Quadro 3.1. Neste constam todos os tipos 

de ligantes encontrados nas 154 fachadas para as quais foi feita a referida aferição. Note-se que os únicos 

tipos de ligante encontrados por Paulo (2009) são os óleos sicativos, as resinas acrílicas, as resinas 

vinílicas, os silicatos e a cal. Tal sugere que o uso de tintas epoxídicas ou tintas alquídicas não é comum 
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em pinturas de fachadas de edifícios antigos. Dentro do tipo de ligantes encontrados por este autor, 

aqueles que surgem mais frequentemente são as resinas acrílicas e vinílicas, que juntas representam 62% 

das pinturas estudadas. Estes dois ligantes são também aqueles com uma “idade” média mais reduzida. 

Quadro 3.1 – Tipos de ligante encontrados em pinturas de edifícios antigos. 

Ligante Nº de edifícios % de edifícios "Idade" média das pinturas (anos) 

Óleos sicativos 23 14,9% 41,0 

Resinas acrílicas 45 29,2% 20,3 

Resinas vinílicas 51 33,1% 22,8 

Silicatos 28 18,2% 40,2 

Cal 7 4,5% 37,9 

TOTAL: 154 100% 

 

Esta “idade” média representa a média dos tempos decorridos entre a última acção de manutenção onde 

houve uma reposição da pintura da fachada e o momento no qual esta estatística foi compilada. Assim 

sendo, os ligantes com um menor valor nesta variável serão, à partida, aqueles mais utilizados nas acções 

de manutenção mais recentes. Assim, à luz destes dados, as tintas acrílicas e vinílicas são aquelas que se 

afiguram como as mais utilizadas nas intervenções mais recentes. 

3.1.3. TEXTURAS DA PELÍCULA 

Recorrendo novamente à plataforma BuildingsLife e à pesquisa desenvolvida por Paulo (2009), podemos 

analisar quais as texturas dos tipos de tinta mais frequentemente utilizados nas pinturas de edifícios 

antigos em Lisboa. Este autor divide essas texturas em cinco tipos: 

� lisa – óleo; 

� lisa – plástica; 

� lisa – membrana; 

� lisa – silicatos; 

� texturada. 

Este autor efectuou a aferição da textura da tinta para 286 edifícios, e a distribuição destes pelos cinco 

tipos de textura considerados é a apresentada no Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 – Texturas das tintas encontradas em pinturas de edifícios antigos. 

Textura Nº de edifícios % de edifícios "Idade" média das pinturas (anos) 

Lisa - plástica 116 40,6% 20,8 

Lisa - membrana 8 2,8% 11,3 

Lisa - silicatos 29 10,1% 40,1 

Lisa - óleo 28 9,8% 43,8 

Texturada 115 36,7% 18,8 

TOTAL: 286 100% 
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No Quadro 3.2 é possível observar que as texturas mais frequentes são a lisa – plástica (em 40,6% dos 

edifícios) e a texturada (em 36,7% dos edifícios). É ainda possível constatar que as pinturas com idades 

médias mais elevadas são as com texturas lisa – óleo e lisa – silicatos, o que seria expectável face às 

idades médias das pinturas que usam como ligantes os óleos sicativos e os silicatos. Refira-se também a 

idade média das pinturas do tipo membrana (lisa – membrana), a mais reduzida das cinco consideradas, 

com um valor de 11,3 anos. Este valor indica que as pinturas deste tipo encontradas no estudo em causa, 

apesar de pouco numerosas (menos de 3%), são relativamente recentes. 

 

3.2. ANOMALIA CONSIDERADA 

3.2.1. DESTACAMENTO 

O destacamento de tinta é uma das anomalias mais comuns e com maior impacto visual em pinturas de 

edifícios. Esta anomalia consiste numa perda, geralmente localizada, da película de tinta que reveste a 

fachada. Este desprendimento local da película de tinta é normalmente antecedido por uma perda de 

aderência entre esta e o seu substrato. A norma ASTM D772-86 define o destacamento de tinta como 

sendo, genericamente, “that phenomenon manifested in paint films by the actual detachment of pieces of 

the film itself either from its substrate or from paint previously applied” (ASTM International, 1993). 

 

3.3. FACTORES DE DEGRADAÇÃO 

Os dados obtidos com a quantificação da anomalia considerada são, geralmente, afectados por um 

elevado grau de dispersão. A razão para este facto reside na grande diversidade de variáveis que têm 

influência nos mecanismos de degradação das pinturas, quer ao nível dos próprios mecanismos que se 

desenvolvem, quer ao nível da velocidade com que a degradação evolui por meio destes. 

A consideração de factores de degradação para o tratamento dos dados tem por objectivo a obtenção de 

uma maior segmentação destes, de forma a evidenciar comportamentos diferenciados em função de 

determinados factores. Os factores de degradação funcionam, portanto, como filtros que reúnem 

conjuntos de edifícios (e respectivas pinturas de fachada) de acordo com determinadas características 

comuns que estes apresentam. 

O uso destes factores permite ainda perceber a forma como uma dada variável pode afectar, positiva ou 

negativamente, a vida útil de uma pintura. Com base neste tipo de informação é possível a adaptação e 

correcção de práticas existentes, ou até a adopção de novas práticas, num esforço para aumentar a 

durabilidade das pinturas de fachadas de edifícios. 

Os factores que serão considerados no presente trabalho serão: 

� FD1: a espessura da película de tinta; 
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� FD2: o ligante da tinta; 

� FD3: a textura da película; 

� FD4: a preparação da superfície (substrato) aquando da aplicação da pintura; 

� FD5: a orientação solar da fachada. 

Nos subcapítulos 3.3.1. a 3.3.5. são apresentadas em detalhe, para cada factor de degradação, algumas 

considerações que justificam a sua escolha na presente investigação. De facto, existem muitas outras 

variáveis passíveis de ser consideradas enquanto factores de degradação. No entanto, e de uma forma 

geral, a escolha dos factores referidos foi feita com base em critérios tais como: 

� indicações de trabalhos anteriores relativas à influência dos factores no desenvolvimento da 

anomalia considerada; 

� a sua relevância na prescrição de uma pintura para uma fachada; 

� a exequibilidade da obtenção de dados referentes aos factores para cada pintura inspeccionada. 

O primeiro critério apresentado refere-se ao facto de nem todos os factores de análise terem a mesma 

influência na degradação dos materiais, existindo factores que podem ter um papel mais determinante que 

outros no real desempenho diferido do material. Por esse motivo, procurou-se considerar factores de 

análise para os quais existam indicações de que a sua influência na degradação poderá ser significativa. 

Em Paulo (2009) existem estas indicações relativamente aos factores aqui apresentados, sugerindo que 

estes podem ter uma influência potencialmente significativa no desempenho diferido das pinturas de 

fachadas, quando considerada a anomalia de destacamento de tinta. 

Relativamente ao segundo critério apresentado, de facto, quando surge a necessidade (ou quando é 

tomada a decisão) de repintar a fachada de um edifício antigo é necessário definir vários aspectos. Por 

exemplo, qual a tinta e sistema de pintura a utilizar, qual o número de demãos a aplicar, e qual o 

acabamento que a pintura deverá possuir. Estas escolhas irão determinar qual a espessura final da película 

de tinta, qual o ligante desta e qual a sua textura. É também extremamente importante a definição da 

preparação a conferir ao substrato antes da aplicação da pintura, pois esta irá ter uma influência 

preponderante na aderência e no comportamento geral desta. 

O terceiro critério advém da necessidade de definir os valores dos vários factores de degradação para 

todos os elementos de uma amostra extensa de pinturas. A possibilidade de avaliação dos factores, 

sobretudo se existirem métodos expeditos para tal, torna-se, assim, bastante relevante. 

3.3.1. FD1: ESPESSURA DA PELÍCULA 

Este factor considera a espessura da película de tinta seca aplicada no revestimento da fachada. A 

influência deste factor no desempenho diferido das pinturas de fachadas de edifícios antigos é 

demonstrada em Garrido et al. (2010), onde são considerados dois níveis de espessura da película e 

obtidas leis de degradação que modelam a evolução do destacamento de tinta em função desses níveis, 

observando-se uma degradação mais rápida nas pinturas com nível de espessura inferior. Por este motivo, 

a espessura da película foi incluída como factor de análise. 
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3.3.2. FD2: LIGANTE 

O ligante, ou veículo fixo, é um dos principais constituintes da tinta, tendo uma influência significativa 

nas propriedades finais das pinturas. É este o componente responsável pela formação da película seca, 

pela aderência ao suporte, pela resistência aos agentes de degradação (químicos, mecânicos e climáticos), 

assim como por outras propriedades dos revestimentos por pintura (Marques et al., 2000). Assim sendo, 

será expectável que o ligante da tinta possa constituir um factor de análise com uma influência 

significativa na degradação das pinturas. 

3.3.3. FD3: TEXTURA DA PELÍCULA 

A textura da película, por vezes associada à tipologia da tinta, refere-se ao tipo de superfície da película 

seca. As propriedades das pinturas obtidas variam significativamente de acordo com a textura da película, 

quer ao nível da sua espessura, da sua rugosidade ou da sua elasticidade. Por este motivo, será de esperar 

que diferentes tipos de textura da película possam originar diferentes comportamentos diferidos das 

pinturas obtidas. 

3.3.4. FD4: PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

A correcta preparação da superfície do substrato previamente à aplicação da pintura é considerada como 

essencial para garantir a funcionalidade e durabilidade desta (Marques et al., 2000). Tal preocupação 

prende-se sobretudo com factores de compatibilidade entre a pintura e o substrato, e com a obtenção de 

uma aderência adequada entre estes dois. Por este motivo, a preparação da superfície do substrato foi 

incluída como factor de análise. 

3.3.5. FD5: ORIENTAÇÃO SOLAR 

A exposição solar, e em particular a exposição à radiação ultra-violeta, são apontadas como importantes 

factores de degradação para os materiais orgânicos (ver Quadro 2.2). A intensidade e frequência desta 

exposição dependem de vários factores, tais como a localização geográfica dos edifícios, a existência de 

sombreamento sobre as fachadas destes, e a orientação destas. 

Geograficamente, todos os edifícios incluídos no presente estudo se localizam em Lisboa, pelo que esta 

variável se encontra assim fixada. A existência de sombreamento nas fachadas, assim como a sua 

extensão e tempo de incidência não foram abordadas. No entanto, com o factor de degradação “orientação 

solar” pretende-se avaliar a influência real que esta variável tem sobre o desempenho diferido das 

pinturas, uma vez que será expectável que essa influência possa ser significativa, dada a sua correlação 

com a exposição aos UV. 

 

3.4. VIDA ÚTIL DE PINTURAS DE FACHADAS 

Tradicionalmente, o fim da vida útil de um material de construção é assumido como atingido no momento 

em que este deixa de desempenhar satisfatoriamente a função para a qual foi concebido e instalado. No 
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caso das pinturas de fachadas, as exigências funcionais que estas devem satisfazer são, essencialmente, 

duas: 

� garantir, tanto quanto possível, a protecção do substrato face a agentes de degradação externos; 

� apresentar qualidades estéticas compatíveis com as exigências definidas na concepção. 

No entanto, o conceito de “vida útil” é, essencialmente, subjectivo. Este depende, como abordado na 

secção 2.4.4., dos requisitos de desempenho exigidos pelos agentes que possuem o poder de decisão em 

cada situação. Estes agentes devem poder decidir qual é o nível de degradação aceitável no seu 

património, baseando essa decisão nos critérios que lhes sejam relevantes e significativos. 

Como exemplo, pode-se considerar o que será o conceito de “fim da vida útil” de uma pintura de fachada 

para o gestor de um edifício que aloja um hotel de luxo, em contraste com o que será este mesmo conceito 

para o dono de um edifício de rendimento em Lisboa com rendas que não sofreram actualização durante 

as últimas décadas. Naturalmente, na primeira situação, as exigências estéticas que devem ser cumpridas 

para o edifício em causa são muito elevadas, pois a percepção de uma aparência degradada seria 

prejudicial às actividades que nele são alojadas. Por este motivo, será natural que as exigências de 

desempenho sejam elevadas, o que conduzirá a uma redução do período considerado como sendo a vida 

útil da pintura. Na segunda situação, as exigências estéticas são mais reduzidas, o que aliado a uma 

significativa falta de recursos financeiros da parte da entidade responsável pela manutenção e reparação 

do edifício, conduz inevitavelmente a uma situação de redução das exigências de desempenho e aumento 

da permissividade face a níveis de degradação elevados, o que conduz necessariamente a um aumento do 

período de serviço da pintura. 

Em situações como esta, a consequência verificada é um prolongamento do tempo de serviço dos 

materiais, mesmo quando estes já não satisfazem, parcial ou totalmente, as exigências funcionais para as 

quais foram concebidos e instalados. Assim, poderá dizer-se que existe um prolongamento forçado da 

vida útil destes, por força da necessidade de continuação em serviço. 

É possível argumentar que quando as exigências funcionais deixam de ser cumpridas pelos materiais, 

estes atingem o final da sua vida útil, independentemente de continuarem em serviço após esse momento. 

No entanto, o que está em causa é precisamente a definição dos critérios que determinam o momento em 

que as exigências funcionais deixam de ser cumpridas, ou seja, a definição de valores concretos para, por 

exemplo, a permeabilidade máxima admissível para uma película de tinta, ou a extensão máxima 

admissível de uma mancha de descoloração numa pintura de fachada. 

Assim, é essencial que estes critérios sejam definidos pelos agentes de decisão relevantes em cada 

situação, e que as metodologias de previsão da vida útil sejam capazes de se adaptar aos diferentes níveis 

de exigência relativos ao desempenho que é esperado dos materiais e componentes. 
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4. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

4.1. CONCEITO GERAL 

O trabalho desenvolvido utilizou uma metodologia para a previsão da vida útil baseada na análise de 

resultados decorrentes da exposição prolongada, em condições de serviço, dos componentes e materiais 

do edifício, sendo utilizada a metodologia de inspecção de edifícios referida na secção 2.5.2. deste 

documento. Essa metodologia foi implementada para o caso das pinturas em fachadas de edifícios 

antigos. 

Para esta análise foi necessário recolher informação relativa à degradação de pinturas, o que foi feito 

através de inspecções a edifícios reais. Pretendeu-se quantificar o estado de degradação de cada uma das 

pinturas inspeccionadas, avaliando a extensão do seu destacamento, e caracterizar os factores de análise 

apresentados na secção 3.3. deste documento. 

Com base nos dados recolhidos, foram construídas leis de degradação para modelar a evolução do 

destacamento de tinta e traduzir a influência de cada um dos factores de análise no processo de 

degradação e no desempenho diferido das pinturas face à anomalia estudada. 

 

4.2. INSPECÇÕES E TRABALHO DE CAMPO 

4.2.1. DESCRIÇÃO GERAL 

Foram inspeccionados 100 edifícios (Anexo I e Anexo II), localizados na cidade de Lisboa, construídos 

anteriormente ao ano de 1940. Na escolha dos edifícios a inspeccionar, existiu a preocupação de obter 

uma amostra de pinturas de fachadas com uma gama completa de extensões de destacamento, ou seja, 

desde pinturas sem ocorrência de destacamento até pinturas com extensões de destacamento de tinta 

próximas da totalidade da área da pintura. 

As inspecções tiveram como objectivo o registo fotográfico das fachadas dos edifícios, a recolha de 

amostras da película de tinta, o registo das dimensões das fachadas (altura e largura) e a identificação in 

situ da textura da película e da forma de aplicação da pintura. Adicionalmente, foi necessário recolher 

informações acerca das datas de aplicação das pinturas inspeccionadas. 

4.2.2. REGISTO FOTOGRÁFICO 

O registo fotográfico foi realizado utilizando uma máquina fotográfica digital Sony DSLR-α330. A 

técnica de registo fotográfico adoptada encontra-se descrita em pormenor na secção 4.4.1. do presente 

documento. 
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Adicionalmente ao registo da totalidade do pano de fachada, foi também efectuado o registo fotográfico 

de anomalias e pormenores relevantes para a presente dissertação. Estas fotografias de pormenor 

revelaram-se extremamente úteis no esclarecimento de possíveis dúvidas após as inspecções, 

nomeadamente na identificação da textura das películas de tinta ou na interpretação das condições de 

preparação da superfície na aplicação das pinturas. 

4.2.3. RECOLHA DE AMOSTRAS 

A recolha de amostras de tinta foi feita por extracção directa de fragmentos da pintura dos edifícios, 

quando necessário com o auxílio de uma lâmina metálica. Estas amostras foram acondicionadas em 

saquetas individualizadas com fecho zip, e identificadas com o número de identificação (ID) do edifício 

inspeccionado, como pode ser observado na Figura 4.1 e na Figura 4.2. As amostras foram retiradas de 

zonas correntes das fachadas, procurando evitar zonas onde estas teriam maior risco de não ser 

representativas da globalidade da película de tinta aplicada na fachada. Considerou-se que tal poderia 

acontecer em zonas adjacentes aos vãos, zonas de interface entre diferentes materiais de revestimento da 

fachada, ou ainda zonas adjacentes aos elementos salientes nas fachadas, pois estas constituem zonas 

onde o método de aplicação da pintura é, geralmente, diferente do utilizado nas zonas correntes. Nesses 

casos, é comum adoptar-se o uso de trincha (mais indicada para pormenores e acabamentos) em 

detrimento do rolo (indicado para grandes áreas), o que poderá conduzir a espessuras menos homogéneas 

da película aplicada. 

Figura 4.1 – Amostras de tinta recolhidas. Figura 4.2 – Amostra de tinta do edifício MG075. 

No entanto, e apesar destes cuidados, é impossível assegurar a representatividade das amostras recolhidas 

face à totalidade da área de superfície da pintura, uma vez que a amostragem realizada foi uma 

amostragem pontual. Para garantir a representatividade da amostra seria necessária uma amostragem da 

película em vários pontos distribuídos uniformemente pela superfície da pintura. No entanto, uma vez que 

o acesso às pinturas apenas era possível ao nível do arruamento, e considerando que era necessário 

adoptar uma técnica não destrutiva e não intrusiva, a solução utilizada afigurou-se como um compromisso 

aceitável. 
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4.2.5. DATA DE APLICAÇÃO DAS PINTURAS 

Para obter informação relativa à data de aplicação das pinturas, foram consultados os ficheiros dos 

imóveis inspeccionados no Arquivo Municipal de Lisboa, procurando-se dados relativos a acções de 

manutenção sobre as fachadas destes. Estes dados podem ser encontrados através de datas de emissão de 

licenças para ocupação da via pública, associadas à montagem de estruturas provisórias (andaimes) para 

trabalhos nas fachadas, através de pedidos para financiamento de obras de conservação e beneficiação 

geral ao abrigo do programa RECRIA (Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis 

Arrendados), ou ainda através das datas constantes em processos de intimação dos proprietários para a 

realização de obras de conservação e beneficiação geral nos seus imóveis. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DOS FACTORES DE DEGRADAÇÃO 

4.3.1. MEDIÇÃO DA ESPESSURA DA PELÍCULA (FD1) 

As medições de espessura das amostras recolhidas foram feitas laboratorialmente, seguindo a 

metodologia proposta em Paulo (2009). As amostras foram previamente preparadas, sendo removidos 

quaisquer vestígios de elementos indesejáveis (ex.: vestígios de argamassas que serviam de substrato às 

pinturas). 

 

Figura 4.5 – Medição da espessura das películas de tinta. 

Com um medidor de espessura de películas de tinta, Elcometer 355 Coating Thickness Gauge, foram 

feitas 10 medições para cada amostra (Figura 4.5). Com base nestas medições, foi calculada uma 

espessura média da película. 

Nas situações em que a película da pintura era constituída por mais do que uma camada, por ter existido 

ao longo da vida do edifício uma ou mais repinturas sem remoção das camadas anteriores de tinta, a 

camada para qual foi feita a medição foi sempre a correspondente à intervenção mais recente. 
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4.3.2. IDENTIFICAÇÃO DO LIGANTE (FD2) 

Para fazer a identificação do ligante das pinturas inspeccionadas foram realizadas análises FTIR 

(espectroscopia de infra-vermelhos), com recurso a um aparelho Perkin Elmer 1600 Series FTIR (ver 

Figura 4.6), localizado no Centro de Petrologia e Geoquímica do Instituto Superior Técnico (CEPGIST).  

 

Figura 4.6 – Perkin Elmer 1600 Series FTIR. 

A interpretação dos espectros obtidos e matching com os espectros de referência dos ligantes utilizados 

em tintas para a construção civil foram realizados no Laboratório de Ensaios de Materiais Orgânicos para 

a Construção (LEMOC) do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). 

A realização destes ensaios exige que seja feita a preparação das amostras para a utilização com o 

aparelho FTIR. Previamente a esta preparação, as amostras analisadas foram observadas e documentadas 

com uma lupa Wild Heerbrugg, com uma câmara JVC acoplada, que permitiu a captura de imagens 

ampliadas destas (Figura 4.7 e Figura 4.8), as quais se apresentam no Anexo IV. 

  

Figura 4.7 – Lupa Wild Heerbrugg com câmara JVC 

acoplada. 

Figura 4.8 – Captura de imagens ampliadas das amostras. 

Foram utilizados dois procedimentos distintos para a preparação das amostras – um que não contempla a 

extracção do ligante da amostra de tinta, e um que contempla esta extracção. O primeiro foi o 

procedimento inicialmente utilizado, sendo simples e expedito, e conduzindo a uma análise FTIR da 

totalidade dos constituintes da tinta. Este primeiro procedimento de preparação das amostras, que será 

designado por método sem extracção do ligante, é constituído pelos seguintes passos: 
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1. moagem de uma pequena porção da amostra de tinta, com recurso a um almofariz (Figura 4.9 e 

Figura 4.10); 

2. mistura da amostra moída com brometo de potássio (KBr); 

3. moagem da mistura de tinta e KBr e homogeneização do preparado (Figura 4.11); 

4. colocação do preparado de tinta e KBr no recipiente de uma prensa (Figura 4.12); 

5. prensagem do preparado com uma pressão aproximada de 10 ton.cm-1, durante 5 a 10 minutos 

(Figura 4.13); 

6. colocação da pastilha no porta-amostras e realização da análise FTIR (Figura 4.14). 

 

   

Figura 4.9 – Amostra de tinta 

intacta. 

Figura 4.10 – Amostra de tinta após 

moagem. 

Figura 4.11 – Amostra de tinta após 

mistura com KBr. 

   

Figura 4.12 – Colocação do 

preparado no recipiente da prensa. 

Figura 4.13 – Prensa Perkin Elmer. Figura 4.14 – Pastilha obtida por 

prensagem colocado no porta-

-amostras. 

Na Figura 4.15 apresenta-se um exemplo de um dos espectros obtidos por análise FTIR de uma amostra 

preparada usando o método sem extracção do ligante, correspondendo o espectro apresentado à análise da 

tinta do edifício MG069. Os espectros obtidos com a análise FTIR apresentam a transmitância exibida 

pela amostra (eixo vertical) em função do comprimento de onda da luz incidente (eixo horizontal), 

correspondendo esta transmitância à fracção da luz incidente com um comprimento de onda específico, 

que atravessa a amostra. 

Foram realizadas análises FTIR a 48 amostras de tinta utilizando este método de preparação das amostras, 

sendo que a totalidade dos espectros pode ser consultada no Anexo V. No entanto, numa parte 

considerável dos espectros obtidos desta forma, a identificação do ligante da tinta é quase impossível. 

Esta dificuldade surge devido à existência de compostos inorgânicos (cargas, pigmentos) nas amostras 
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analisadas, cujas bandas se sobrepõem às bandas dos compostos orgânicos que se pretende identificar 

(ligantes), “mascarando-as” e tornando o matching impossível em vários casos.  

 

Figura 4.15 – Espectro de transmitância da tinta do edifício MG069 obtido por FTIR. 

Por este motivo, foi necessário adoptar o segundo procedimento, recorrendo a um método com extracção 

do ligante. Neste segundo procedimento, o conceito foi extrair o ligante da amostra de tinta, de modo a 

ser possível analisar apenas o ligante com o FTIR. Deste modo, é possível eliminar as bandas dos 

compostos inorgânicos presentes na tinta, e evidenciar apenas as bandas que interessam para o matching 

do ligante analisado. Este método é o mais apropriado para o fim pretendido, mas requer a utilização de 

solventes, maior complexidade e dispêndio de tempo na preparação das amostras, e uma quantidade de 

tinta substancialmente superior à necessária para a análise com o primeiro método. Por este último 

motivo, não foi possível realizar análises FTIR às tintas dos edifícios para as quais a quantidade de tinta 

da amostra recolhida era insuficiente para o processo de preparação das amostras. 

O procedimento seguido no método com extracção do ligante é o seguinte: 

1. moagem ligeira de uma porção com aproximadamente 0,1 g da amostra de tinta, com recurso a 

um almofariz (Figura 4.16); 

2. colocação da amostra de tinta moída num copo de 50 ml, e mistura com 20 ml de solvente 

metil-etil-cetona (Figura 4.17 e Figura 4.18); 

3. repouso da mistura durante 24 h; 

4. decantação da solução, com colocação da fase líquida num vidro de relógio; 

5. colocação do vidro de relógio numa hotte (Figura 4.19 e Figura 4.20); 

6.  repouso até à evaporação total do solvente, obtendo-se um precipitado, o ligante da tinta 

(Figura 4.21); 

7. mistura do ligante precipitado com brometo de potássio (KBr) num almofariz; 

8. moagem da mistura de ligante e KBr e homogeneização do preparado; 

9. colocação do preparado de tinta e KBr no recipiente da prensa; 

10. prensagem do preparado com uma pressão aproximada de 10 ton.cm-1, durante 5 a 10 minutos; 

11. colocação da pastilha no porta-amostras e realização da análise FTIR. 
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Figura 4.16 – Amostra de tinta após 

moagem ligeira. 

Figura 4.17 – Mistura da amostra 

com solvente metil-etil-cetona. 

Figura 4.18 – Amostra de tinta após 

mistura com solvente. 

   

Figura 4.19 – Vidros de relógio 

contendo fase líquida após 

decantação. 

Figura 4.20 – Hotte utilizada nos 

trabalhos envolvendo 

manuseamento do solvente. 

Figura 4.21 – Vidros de relógio 

contendo o ligante precipitado. 

Seguindo este processo, foram realizadas 28 análises FTIR. Nas amostras analisadas foi possível 

identificar ligantes como poliacetato de vinilo (PVA), resina acrílica, resina acrílica estirenada 

(agrupadas como resinas acrílicas) e óleos sicativos. 

 

Figura 4.22 – Espectro de transmitância do ligante da tinta do edifício MG069 obtido por FTIR, utilizando o 

processo de extracção do ligante. 

Na Figura 4.22 apresenta-se o espectro obtido para a tinta do edifício MG069. É possível encontrar, em 

comparação com o espectro da Figura 4.15, alguns picos comuns. No entanto, é evidente que os espectros 

obtidos são significativamente distintos, sendo que o espectro obtido com a extracção permite uma fácil 

identificação do ligante da tinta, o qual, neste caso particular, é o poliacetato de vinilo. A totalidade dos 

espectros obtidos por este método pode ser consultada no Anexo VI. 
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Na Figura 4.25 é apresentado um exemplo de uma pintura com superfície lisa – óleo, correspondendo à 

pintura do edifício MG074. Este tipo de pintura apresenta uma degradação característica, marcada por 

uma fissuração generalizada do tipo “craquelê” ou “pele de crocodilo”. Este tipo de fissuração deve-se ao 

facto de os óleos sicativos serem um ligante autoxidável, tornando-se mais “quebradiço” com o avanço 

dos fenómenos de oxidação e “cross-linking”10 associados ao seu endurecimento, estando adicionalmente 

sujeito a fenómenos de retracção (Lambourne, 1987; Mallégol et al., 2001). Este tipo de película 

apresenta, geralmente, espessuras variando entre 400 µm e 1100 µm. 

4.3.4. IDENTIFICAÇÃO DA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (FD4) 

A preparação da superfície de um substrato para aplicação de uma pintura implica, essencialmente, 

cuidados com a limpeza deste, com o seu grau de humidade e com a sua rugosidade 

(Marques et al., 2000). Dado o tipo de metodologia adoptado na presente dissertação, é impossível 

determinar em pormenor quais foram os cuidados na preparação das superfícies aquando da aplicação das 

pinturas inspeccionadas. No entanto, num grande número de casos, é possível afirmar se a pintura foi 

aplicada sobre pinturas já existentes, sem que estas tenham sido removidas, ou se pelo contrário a pintura 

foi aplicada directamente sobre o reboco, quer por essa ser a primeira pintura aplicada, quer por ter 

existido o cuidado de remover completamente as películas de pinturas anteriores. Assim, consideram-se 

dois tipos de preparação da superfície: repintura sobre pintura antiga e pintura sobre reboco. 

A distinção entre as duas é possível através de uma avaliação visual e interpretação das condições da 

pintura. Esta avaliação é facilitada pela existência de alguma extensão de destacamento de tinta na 

fachada, uma vez que tal expõe as camadas anteriores (mais antigas) de tinta, quando estas existem. 

Figura 4.26 – Exemplo de uma repintura sobre pintura 

antiga (MG059). 

Figura 4.27 – Exemplo de uma pintura sobre reboco 

(MG075). 

Na Figura 4.26 apresenta-se um exemplo de uma repintura sobre pintura antiga, correspondente ao 

edifício MG059. Neste edifício é clara a existência de uma pintura com tinta texturada, aplicada 

directamente sobre uma pintura mais antiga, aparentemente uma tinta de óleos sicativos, sendo esta uma 

situação onde a aderência da nova pintura ao substrato é significativamente prejudicada. 

Na Figura 4.27 apresenta-se o caso de uma pintura sobre o reboco, onde a tinta foi aplicada 

directamente no reboco do paramento, não sendo visíveis sinais da existência de pinturas anteriores. O 

                                                           
10 Formação de ligações químicas unindo cadeias de polímeros; 
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facto de a pintura ser aplicada directamente sobre o reboco não significa, por si só, que a preparação da 

superfície do substrato tenha sido a adequada. No entanto, constitui um sinal de maior cuidado face à 

situação de repintura sem remoção das camadas anteriores de tinta. 

4.3.5. DETERMINAÇÃO DA ORIENTAÇÃO SOLAR (FD5) 

A orientação solar das fachadas foi determinada com a utilização de uma bússola, tendo sido consideradas 

quatro orientações principais: Norte, Sul, Este e Oeste. Para esta classificação foram consideradas como 

orientadas a Norte as fachadas com orientações compreendidas entre 315º e 45º, a Sul as fachadas 

orientadas entre 135º e 225º, a Este as fachadas orientadas entre 45º e 135º, e a Oeste as fachadas 

orientadas entre 225º e 315º. Esta classificação encontra-se ilustrada na Figura 4.28. 

 

Figura 4.28 – Sistema de classificação das orientações solares das fachadas. 

 

4.4. PRODUÇÃO DE IMAGENS DA FACHADA 

A quantificação do destacamento de tinta nas fachadas inspeccionadas foi feita através da análise dos 

registos fotográficos recolhidos nas inspecções. Para tal, foi utilizada a plataforma BuildingsLife, e mais 

especificamente a sua ferramenta Photo Measure. No entanto, para utilizar esta aplicação, é necessário ter 

uma única imagem de toda a fachada, a qual deve estar livre de distorções de perspectiva. 

Obter uma fotografia que contenha a totalidade da fachada de um edifício em ambiente urbano nem 

sempre é possível. De facto, na maioria das ruas de Lisboa onde se localizam edifícios antigos, uma vez 

que estas são tradicionalmente pouco largas, não é possível ao fotógrafo localizar-se a uma distância 

suficientemente afastada da fachada para conseguir capturar toda a sua área numa única imagem. 

Adicionalmente, as fotografias tiradas a fachadas de edifícios a partir do nível do arruamento são 

afectadas, inevitavelmente, por uma distorção provocada pelo efeito de perspectiva. Esta distorção conduz 

a que na imagem da fachada exista uma redução aparente da largura do edifício à medida que se sobe em 

altura. 

Para contornar estas dificuldades, foi adoptado um processo de produção de imagens das fachadas dos 

edifícios, o qual permite obter uma imagem da fachada que se assemelha a um alçado. 
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4.4.1. TÉCNICA DE REGISTO FOTOGRÁFICO 

Uma vez que capturar a totalidade da fachada numa única fotografia é quase sempre impossível, foram 

retiradas fotografias parciais das fachadas. Estas foram capturadas de forma a garantir uma sobreposição 

de aproximadamente 50% entre fotografias. As fotografias foram tiradas a partir de um ponto localizado 

sensivelmente a meio da fachada, ao nível do arruamento. 

Na Figura 4.29 apresentam-se, a título ilustrativo, as fotografias parciais do edifício MG023. 

 

Figura 4.29 – Fotografias parciais do edifício MG023. 

4.4.2. MONTAGEM DA FOTOGRAFIA DA FACHADA 

Com as fotografias parciais, e utilizando uma aplicação informática especializada, foi possível montar as 

imagens das fachadas. Esta imagem é obtida por sobreposição e alinhamento das várias fotografias 

parciais, obtendo-se uma única imagem com a globalidade da fachada. É fundamental que a imagem 

obtida no final deste procedimento tenha uma resolução suficientemente elevada, de forma a permitir a 

identificação das zonas da pintura onde existe destacamento de tinta.  

Na Figura 4.30 é possível ver o resultado deste processo, exemplificado para o caso do edifício MG023. 

 

Figura 4.30 – Montagem da fotografia da fachada do edifício MG023. 
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4.4.3. ORTOGONALIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA DA FACHADA 

Como é possível observar na Figura 4.30, a imagem que resulta do processo de montagem e sobreposição 

das várias fotografias parciais apresenta uma grande distorção de perspectiva. Para corrigir este efeito, 

utilizou-se uma outra aplicação informática que, através da definição de alinhamentos horizontais e 

alinhamentos verticais na imagem, consegue corrigir toda a fotografia de forma a eliminar essa distorção. 

Estes alinhamentos podem ser obtidos directamente na fachada do edifício, sendo definidos, por exemplo, 

pelas extremidades do edifício, parapeitos das janelas ou beirados das coberturas. Mais uma vez, as 

imagens resultantes deste procedimento devem ter uma resolução elevada. 

O resultado deste processo pode ser observado na Figura 4.31, para o caso do edifício MG023. 

 

  

Figura 4.31 – Ortogonalização da fotografia da fachada do edifício MG023. 

As imagens das fachadas obtidas após este processo podem finalmente ser utilizadas para a quantificação 

do destacamento de tinta, recorrendo à aplicação Photo Measure da plataforma BuildingsLife. 

 

4.5. QUANTIFICAÇÃO DO DESTACAMENTO DE TINTA 

4.5.1. PLATAFORMA BUILDINGSLIFE 

A plataforma BuildingsLife constitui um sistema de gestão e apoio à decisão orientado para a gestão do 

património construído. Integra funções como armazenamento de dados, quantificação de anomalias, 

caracterização ambiental e dos materiais de construção e componentes incorporados, análise de dados e 

criação de leis e modelos de degradação. 

No presente trabalho, esta plataforma foi utilizada para a criação de fichas dos edifícios inspeccionados e 

para a quantificação do destacamento de tinta nas fachadas destes, sendo esta última actividade 

desenvolvida através da aplicação Photo Measure. 
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4.5.2. APLICAÇÃO PHOTO MEASURE 

O Photo Measure permite medir áreas directamente sobre uma imagem digital. Esta medição é efectuada 

pelo utilizador através da definição de polígonos, para os quais a plataforma calcula a respectiva área. 

Estes polígonos poderão ser utilizados para delimitar qualquer zona da fachada cuja área o utilizador 

queira estimar. Assim, é possível medir a área total da pintura e a área das zonas onde houve 

destacamento desta. Na Figura 4.32 é possível observar um exemplo desta delimitação de áreas da 

imagem, sendo apresentado um exemplo da delimitação das áreas onde ocorreu destacamento de tinta. 

 

Figura 4.32 – Delimitação das áreas com destacamento de tinta utilizando aplicação Photo Measure. 

No entanto, antes de qualquer medição, é necessário estabelecer uma escala para a imagem a ser 

analisada. Esta escala é essencial para converter os pixéis da imagem nas correspondentes distâncias e 

áreas reais. Na realidade foram definidas duas escalas para cada imagem, uma vertical e uma horizontal. 

A existência de duas escalas (horizontal e vertical) numa mesma imagem é motivada pela existência 

ocasional de distorções na fotografia, que geralmente conduzem a um “achatamento” da imagem. Este 

tipo de distorção faz com que o edifício na imagem possa aparentar ter uma altura inferior à real. A 

definição de escalas separadas procura compensar este efeito. 

A definição das escalas foi feita com recurso a distâncias de referência, medidas sobre as fachadas no 

momento da inspecção. Foram medidas duas distâncias de referência, uma vertical e uma horizontal, 

utilizadas para a definição das escalas da imagem. 

Os pontos da fachada a que se referem as distâncias de referência foram registados, de forma a ser feita a 

sua identificação e localização na imagem da fachada. Para definir a escala, o utilizador clica 

directamente na imagem, sobre os pontos onde foi feita a medição, e introduz o valor da distância real 

medida entre esses dois pontos. 

Por exemplo, para definir a escala horizontal, o utilizador clica no ponto inicial do alinhamento onde foi 

feita a medição real, o qual tem coordenadas (xi,yi) no referencial da imagem, e posteriormente no ponto 

final do alinhamento, com coordenadas (xf,yf). A aplicação Photo Measure define o vector do 

alinhamento, (xf-xi,yf-yi), e aguarda o input do utilizador contendo o valor real do comprimento horizontal 

desse vector, dh. A escala horizontal é então definida associando o valor do comprimento horizontal do 

vector, xf-xi, em pixéis, à distância real que foi medida in situ, dh. 
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A escala vertical é definida de forma análoga, com a marcação do alinhamento vertical onde houve 

medição da distância real in situ, e com a associação do valor yf-yi ao valor medido, dv. 

Com as escalas definidas, tornam-se possíveis as quantificações do destacamento de tinta. Estas 

quantificações, como referido anteriormente, foram efectuadas através da delimitação por polígonos das 

zonas destacadas e pela medição da área destes polígonos. Esta área corresponde à área absoluta de 

destacamento de tinta, adestacada. De forma análoga, foi também determinada a área total da pintura, apintura. 

Esta corresponde à área da fachada onde a solução de revestimento é a pintura, independentemente de 

esta se encontrar intacta ou destacada. 

Através do quociente entre estes dois valores, obteve-se o valor da área relativa de destacamento de  

tinta, pdestacamento: 

%&�'��(�)�*�+ 	
�&�'��(�&�
�,-*�./� � 100% (1) 

O valor assim obtido representa a percentagem da pintura que se encontra destacada. É este o valor que 

caracterizará os vários edifícios relativamente ao seu estado de degradação, uma vez que sendo um valor 

relativo, permite a comparação directa entre vários edifícios com diferentes áreas totais de pintura e de 

destacamento de tinta. 

 

4.6. ANÁLISE DE DADOS E AJUSTE DAS CURVAS DE 

DEGRADAÇÃO 

Durante a fase de recolha de dados, incluindo trabalho de campo, trabalho laboratorial e quantificações de 

destacamento, foi produzida uma quantidade significativa de informação. É a análise desta informação 

que permite que sejam retiradas conclusões sobre o desempenho diferido das pinturas de fachadas em 

função dos vários factores de degradação considerados. 

Para esta análise foi elaborado um gráfico geral de degradação do tipo T-ED e, a partir deste, com a 

aplicação de filtros de informação, foram obtidos vários gráficos de degradação em função dos vários 

factores de degradação. A estes gráficos foram ajustadas leis de degradação do tipo Gompertz, Potencial e 

Weibull para modelar o desempenho diferido das pinturas. 

Para o ajuste destas leis, ou curvas, de degradação foi adoptado um processo de minimização do erro 

quadrático médio (EQM). O EQM das curvas pode ser calculado com base em erros de estimativa 

medidos nos eixos das abcissas ou das ordenadas do gráfico de degradação, como ilustrado no gráfico da 

Figura 4.33. 
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Figura 4.33 – Exemplo ilustrativo da medição do erro nas abcissas e nas ordenadas do gráfico de degradação. 

Para o edifício i (%-) do gráfico de degradação, o erro medido no eixo das abcissas será um erro referente 

à diferença de idades entre a idade real da pintura desse edifício e a idade da pintura obtida pelo modelo, 

dada a extensão de destacamento existente, podendo ser referido como �-,-&�&�  (Eq. 5). 

 �-,-&�&� 	 �-,)+&�3+ � �- (5) 

 

O erro medido no eixo das ordenadas do gráfico será referente à diferença entre a extensão de 

destacamento real da pintura e a extensão de destacamento obtida pelo modelo, dada a idade da pintura do 

edifício i, podendo este erro ser referido por �-,&�'��(�)�*�+ (Eq. 6). 

 �-,&�'��(�)�*�+ 	 �-,)+&�3+ � �-  (6) 

 

Com base nestes erros é possível obter valores de EQM, que poderão ser referidos como ����  e 

���4 (Eqs. 7 e 8), caso sejam determinados considerando os valores de �-,-&�&�  ou �-,&�'��(�)�*�+ , 

respectivamente. 

 
���� 	56�-,)+&�3+ � �-78

9
*

-
 

(7) 

 ���4 	56�-,)+&�3+ � �-78
9

*

-
 (8) 

 

Ao efectuar o ajuste das curvas de degradação por um processo de minimização do EQM, importa definir 

qual o erro que está a ser minimizado, pois tal terá influência nas curvas de degradação obtidas. De facto, 
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não será expectável que uma curva que minimize o valor de ���� também seja a curva óptima do ponto 

de vista da minimização do valor de ���4. 

O gráfico da Figura 4.34 é um dos gráficos de degradação efectivamente obtidos no presente trabalho, e é 

aqui apresentado com o intuito de exemplificar as diferenças entre as curvas de degradação obtidas por 

minimização dos valores dois valores de EQM referidos. As curvas de degradação apresentadas são 

curvas de Gompertz. 

A curva “EQM destacamento” do gráfico da Figura 4.34 foi obtida por minimização do valor de ���4, 

enquanto a curva “EQM idade” foi obtida por minimização do valor de ���� . No Quadro 4.1 são 

apresentados estes valores de EQM para cada uma das curvas, sendo apresentados a negrito os valores 

minimizados. 

 

 

Figura 4.34 – Curvas de degradação com o ajuste efectuado por processos de minimização do EQMt e EQMD. 

As curvas obtidas são claramente distintas, e é possível observar que a minimização de um dos valores de 

EQM provoca um aumento significativo no valor do outro EQM. 

Quadro 4.1 – Valores de EQM das curvas de degradação apresentadas na Figura 4.34. 

 ���4 ���� 

Curva “EQM destacamento” 37,93� :;�< 809,32 

Curva “EQM idade” 65,58� 10�= 72,57 

 

Para que fosse possível a obtenção de curvas de degradação com um melhor ajuste, procurou-se um 

processo de optimização das curvas que tivesse em consideração ambos os erros, tanto relativamente ao 

eixo das abcissas como relativamente ao eixo das ordenadas. Assim, foi criado um indicador denominado 

Erro Quadrático Médio Combinado (EQMC), obtido pela expressão apresentada na Equação 6. 

 ���� 	 ���� > ���4 � 10= 
 

(4) 
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Nota: o factor 103 aplicado ao valor de EQMD destina-se a colocar este valor na mesma ordem de 

grandeza de EQMt; 

 

O ajuste das curvas de degradação foi então feito por um processo de minimização do valor de EQMC. 

Na Figura 4.35 é possível observar a curva de degradação obtida por este processo em comparação com 

as curvas de degradação anteriormente apresentadas. Os respectivos valores de EQM obtidos podem ser 

observados no Quadro 4.2. 

 

Figura 4.35 – Curvas de degradação com o ajuste efectuado por processos de minimização do EQMt, EQMD e 

EQMC. 

Quadro 4.2 – Valores de EQM das curvas de degradação apresentadas na Figura 4.35. 

 ���4 ���� ���� 

Curva “EQM destacamento” 37,93� :;�< 809,32 847,25 

Curva “EQM idade” 65,58� 10�= 72,57 138,15 

Curva “EQMC” 58,57� 10�= 75,47 134,22 
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4.7. RESUMO DA METODOLOGIA 

Nas secções anteriores foi exposta em detalhe a metodologia proposta e seguida no presente trabalho. Na 

Figura 4.36 é apresentado um quadro resumo dessa mesma metodologia, o qual pretende sintetizar as 

principais etapas e passos que a constituem. 

 

Figura 4.36 – Quadro resumo da metodologia adoptada. 

 

  

ANÁLISE DE DADOS

RECOLHA DE DADOS

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

MATERIAL: Pinturas de fachadas;

ANOMALIA: Destacamento de tinta (análise quantitativa);

FACTORES DE DEGRADAÇÃO: i) espessura da película;
ii) ligante;
iii) textura da película;
iv) preparação da superfície;
v) orientação solar;

ANÁLISE DE DADOS: Gráficos de degradação;
   Modelos determinísticos (curvas de Gompertz, Potenciais e Weibull);

INSPECÇÕES: registo fotográfico;
       recolha de amostras;
       determinação da textura;
       determinação da preparação da superfície;
       determinação da orientação solar;

DETERMINAÇÃO DA DATA DE APLICAÇÃO DA PINTURA;

MEDIÇÕES DE ESPESSURA DAS PELÍCULAS;

IDENTIFICAÇÃO DOS LIGANTES;

MONTAGEM DAS IMAGENS DE FACHADA;

QUANTIFICAÇÕES DE DESTACAMENTO;

GRÁFICO DE DEGRADAÇÃO GERAL;

APLICAÇÃO DOS FACTORES DE DEGRADAÇÃO (FILTROS DE DADOS);

MODELAÇÃO COM CURVAS DE DEGRADAÇÃO;

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS.
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1. DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

Como referido no subcapítulo 4.2.1., a presente investigação compreendeu a inspecção de uma amostra 

de 100 edifícios, localizados na cidade de Lisboa. A cada um destes edifícios foi atribuído um código de 

identificação, com o prefixo “MG” seguido de três dígitos (ex.: MG123). No Anexo II é feita uma 

caracterização geral desta amostra, sendo apresentadas as moradas dos edifícios, as datas aferidas para as 

últimas manutenções envolvendo pintura das fachadas, assim como os resultados das quantificações de 

destacamento de tinta realizadas para cada pintura. 

No Quadro 5.1 apresenta-se a distribuição dos edifícios inspeccionados por oito intervalos de idade da 

pintura das fachadas, i.e., oito intervalos de tempo decorrido desde a aplicação destas. Como se pode 

observar, a amostra do estudo abrange um espectro alargado de idades das pinturas, estando distribuída de 

forma relativamente uniforme ao longo desse espectro. 

Quadro 5.1 – Distribuição da amostra de edifícios inspeccionados por intervalos de idade das pinturas de fachada. 

Idade da pintura [anos] Percentagem da amostra 

Inferior a 5 2% 

Entre 5 e 10 15% 

Entre 10 e 15 16% 

Entre 15 e 20 23% 

Entre 20 e 30 13% 

Entre 30 e 40 9% 

Entre 40 e 50 15% 

Superior a 50 7% 

 

Esta abrangência e uniformidade são importantes para a qualidade final dos resultados, na medida em que 

vão influenciar de forma determinante a mancha de pontos que irá ser obtida nos gráficos de degradação. 

Esta mancha de pontos deverá cobrir uniformemente a totalidade do espectro de idades passíveis de serem 

verificadas em pinturas de fachadas. 

No Quadro 5.2 apresenta-se a distribuição dos edifícios inspeccionados por cinco intervalos de extensão 

do destacamento de tinta quantificado. Nesta quantificação deverá também ser obtida uma amostragem 

com cobertura de todo o espectro de extensões de destacamento, desde 0% de área da pintura até o mais 

próximo possível de 100% dessa área. Os motivos para esta preocupação são em tudo semelhantes aos 

referidos para a distribuição da amostra pela totalidade do espectro de idades possíveis. 

Analisando o Quadro 5.2, é possível observar que uma parte significativa da amostra (47%) apresenta 

destacamento inferior a 1% de área da pintura. No entanto, tal não significa que a amostra esteja 
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deficientemente distribuída, uma vez que como será possível observar no gráfico de degradação geral, 

que será apresentado adiante na Figura 5.1, estes edifícios distribuem-se ao longo de um largo intervalo 

de idades, cobrindo uma área ampla do gráfico desse gráfico. 

Quadro 5.2 – Distribuição da amostra de edifícios inspeccionados por intervalos de destacamento de tinta das 

pinturas de fachada. 

Extensão de destacamento [% da área total da pintura] Percentagem da amostra 

Inferior a 1% 47% 

Entre 1% e 5% 14% 

Entre 5% e 20% 14% 

Entre 20% e 50% 10% 

Superior a 50% 15% 

 

Adicionalmente, importa destacar a dificuldade verificada em encontrar edifícios com extensões muito 

elevadas de destacamento de tinta (superiores a 50% da área da pintura), uma vez que tal extensão de 

destacamento está associada, regra geral, a um nível global de degradação do edifício significativamente 

elevado. Tais edifícios encontram-se frequentemente devolutos, oferecendo também dificuldades 

acrescidas na recolha de dados necessários à aplicação da metodologia utilizada. Estas dificuldades 

podem consistir, por exemplo, na impossibilidade de recolher amostras da tinta, na impossibilidade de 

aferição do método de preparação da superfície ou na inexistência de dados claros no Arquivo Municipal 

de Lisboa acerca da data de aplicação da pintura. Não obstante, e mesmo face a estas dificuldades 

acrescidas, a amostra recolhida consegue ser representativa de um espectro abrangente de extensões de 

destacamento de tinta. 

Relativamente aos factores de degradação considerados na presente investigação, os resultados do esforço 

desenvolvido para a sua caracterização por intermédio dos procedimentos referidos no subcapítulo 4.3., 

são apresentados no Anexo III. O Quadro 5.3 apresenta um resumo da distribuição da amostra do estudo 

pelas várias classes de cada factor de degradação. 

Quadro 5.3 – Distribuição da amostra de edifícios inspeccionados pelos factores de degradação. 

Factor de degradação Classificação Percentagem da amostra 

Espessura da película (quantificação efectuada para 100% da amostra) 

Ligante 

PVA 26% 
Resinas acrílicas 6% 

Óleos sicativos 13% 

Não identificado 55% 

Textura da película 
Texturada 35% 
Lisa – plástica 52% 

Lisa – óleo 13% 

Preparação da superfície Pintura sobre reboco 59% 
Repintura sobre pintura antiga 41% 

Orientação solar 

Norte 9% 
Sul 11% 

Este 48% 

Oeste 32% 
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Relativamente ao factor “espessura da película”, a quantificação da espessura foi efectuada para a 

totalidade das amostras, sendo a divisão em classes, ou níveis, de espessura abordada no subcapítulo 5.3. 

Nas secções seguintes (5.2. a 5.7.) será apresentado o gráfico de degradação geral e será analisada a 

influência dos cinco factores de degradação aqui considerados no desempenho diferido das pinturas, 

referente ao destacamento de tinta. Os gráficos de degradação apresentados são do tipo T-ED (Tempo – 

Extensão da Degradação), aos quais foram ajustadas leis de degradação do tipo Gompertz, Potencial e 

Weibull para modelar o desempenho diferido das pinturas em função dos factores de degradação. 

 

5.2. GRÁFICO DE DEGRADAÇÃO GERAL 

Com base nos dados relativos à idade das pinturas e à extensão de destacamento destas11, é possível 

construir um gráfico de degradação contendo a globalidade da amostra de edifícios estudada. Este gráfico 

é apresentado na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Gráfico de degradação geral. 

Como é possível observar na Figura 5.1, os pontos constantes do gráfico de degradação geral são 

afectados por uma dispersão significativa. Esta dispersão não só é expectável, como constitui um 

indicador essencial sobre a qualidade dos dados. De facto, os fenómenos associados à degradação de 

materiais de construção são complexos, sendo afectados pela influência de diversas variáveis ou factores. 

Como tal, na análise de um gráfico de degradação será sempre expectável a existência de dispersão 

significativa dos pontos desse gráfico, a qual é originada pelos diferentes efeitos que estes factores 

provocam no desempenho diferido dos materiais inspeccionados. Assim, obter-se um gráfico de 

degradação geral apresentando uma baixa dispersão, encontrando-se os pontos dispostos de forma a 

seguir uma linha de tendência bem definida, significaria que a degradação e o desempenho diferido não 

eram afectados por qualquer factor, sendo iguais para qualquer espécime do material estudado, 

                                                           
11 Consultar Anexo II; 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0 10 20 30 40 50 60 70

E
xt
en
sã
o 
do

 d
es
ta
ca
m
en
to
 (
%
)

Idade da pintura (anos)



 PREVISÃO DA VIDA ÚTIL DE PINTURAS DE FACHADAS DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 
5. Análise dos resultados Metodologia baseada na inspecção de edifícios em serviço 

 

54 
 

independentemente das suas características e do seu contexto de aplicação, situação que não se afigura 

como verosímil para a grande maioria das aplicações. 

Esta dispersão elevada deverá ainda ser mais visível quanto mais heterogénea e aleatória for a amostra 

considerada, sendo que na presente investigação a diversidade da amostra foi um dos objectivos na 

escolha dos edifícios a inspeccionar. De facto, quanto mais heterogénea for a amostra do estudo, mais 

comportamentos distintos face à actuação dos factores de degradação será possível encontrar. 

A dispersão dos dados indica, portanto, a existência de factores de degradação que exercem uma 

influência significativa na definição do desempenho diferido do material, e cujo efeito se traduz na 

dispersão dos dados. A aplicação dos factores de degradação na filtragem dos dados tem por objectivo 

segmentar estes de acordo com características comuns, reduzindo assim a sua dispersão. 

No entanto, com a aplicação de um factor de degradação de forma isolada, i.e., quando se estuda o efeito 

de um único factor no desempenho diferido do material, apesar de se esperar encontrar alguma redução na 

dispersão dos dados, será ainda expectável que continue a existir uma dispersão significativa. O mesmo 

será verdade para a aplicação simultânea de dois factores de degradação, i.e., quando se estuda o efeito 

combinado de dois factores. O motivo para tal prende-se com o facto de a dispersão dos dados ser 

indicativa da existência de factores de degradação adicionais, não considerados na análise inicial, os quais 

também exercem uma influência significativa na definição do desempenho diferido do material. O efeito, 

não considerado na análise, destes factores adicionais traduz-se na dispersão dos dados. É natural, face ao 

tipo de fenómenos em estudo, que existam múltiplos factores cuja influência não é desprezável. Apenas 

se poderá esperar uma baixa dispersão dos resultados quando a análise realizada considerar 

simultaneamente a acção de todos esses factores, para o que é necessário ter uma amostra substancial e 

avaliar exaustivamente a influência dos vários factores de degradação possíveis de modo a identificar 

aqueles que são de facto significativos. 

Não obstante a existência de dispersão nos dados, é possível fazer o ajuste de curvas de degradação aos 

gráficos de degradação que sejam obtidos. Para o gráfico de degradação geral da Figura 5.1, foram 

ajustadas curvas de degradação do tipo Gompertz, Potencial e Weibull. Estas podem ser observadas no 

gráfico da Figura 5.2 e as suas expressões e respectivos valores de ���4 , ����  e ����  são 

apresentados no Quadro 5.4. 

Quadro 5.4 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos no ajuste 
ao gráfico de degradação geral. 

 Equação da curva ?@AB ?@AC ?@AD 

Gompertz �� 	 ��EF,GHI=E�JK,LMKNL� 61,48� 10�= 103,35 164,83 

Potencial �� 	 1,54681��E�=,=S8TS 51,28� 10�= 127,38 178,65 

Weibull �� 	 1 � ���
�

UI,IU=ST!V  54,07� 10�= 116,47 170,55 
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Figura 5.2 – Curvas de degradação gerais. 

Analisando o Quadro 5.4, é possível observar que a curva que obteve o valor mais reduzido de EQMC no 

ajuste aos pontos do gráfico de degradação geral foi a curva de Gompertz. Recordando o que foi 

apresentado no subcapítulo 4.6., o valor de EQMC traduz a combinação dos valores de ���4 e ����, 

sendo um indicador para os erros cometido no ajuste global da curva aos pontos do gráfico. Quanto mais 

reduzido for o valor de EQMC, melhor é o ajuste obtido pela curva de degradação. 

De facto, e após toda a fase de análise de dados que foi desenvolvida ao longo da presente investigação, 

verificou-se que as curvas de Gompertz foram aquelas que de forma mais consistente obtiveram valores 

mais reduzidos de EQMC. Por este motivo, no corpo da dissertação apenas será apresentada, a partir do 

presente ponto, a modelação efectuada com recurso a estas curvas, como forma de aligeirar a sua 

consulta, podendo a totalidade das curvas obtidas (Gompertz, Potenciais e Weibull) ser consultadas no 

Anexo VII. 

 

5.3. INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DA PELÍCULA (FD1) 

O factor de degradação “FD1: espessura da película” foi o primeiro factor analisado, na tentativa de 

segmentar os dados de acordo com características comuns, de forma a observar uma redução na dispersão 

dos dados e a evidenciar comportamentos distintos para películas com diferentes espessuras. Para analisar 

a influência deste factor no desempenho diferido das pinturas de fachadas adoptou-se a metodologia 

apresentada em Paulo (2009) e Garrido et al. (2010), sendo efectuada uma segmentação dos edifícios por 

níveis de espessura. 

A definição destes níveis de espessura foi feita com o objectivo de conseguir a melhor adaptação possível 

aos dados da amostra, e a evidenciar comportamentos distintos entre as pinturas nos níveis de espessura 

adoptados. Procurou-se ainda garantir a existência de edifícios suficientes em cada nível para que os 

resultados obtidos possuíssem representatividade. 
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Com base nestes critérios, e após a experimentação de várias combinações de níveis de espessura, 

adoptou-se a seguinte divisão em dois níveis de espessura: 

� Nível 1 – pinturas com espessura da película até 400 µm; 

� Nível 2 – pinturas com espessura da película igual ou superior a 400 µm. 

Na Figura 5.3 são apresentadas as curvas de Gompertz obtidas com a aplicação deste filtro, cujas 

equações e respectivos valores de EQM se encontram no Quadro 5.5. 

Quadro 5.5 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos no ajuste 
ao gráfico de degradação com aplicação do factor “FD1: espessura da película”. 

 Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 
Nível 1 �� 	 ��FU,IFHST�JK,L[LV\�  58,75� 10�= 75,47 134,22 

Nível 2 �� 	 ��EH,HUS8T�JK,LL[NL�  57,48� 10�= 112,13 169,61 

 

 

Figura 5.3 – Influência do factor “FD1: espessura da película”, modelação com curvas de Gompertz (2 níveis de 

espessura). 

Observando o gráfico da Figura 5.3, torna-se evidente o melhor desempenho diferido das pinturas 

inseridas no Nível 2 de espessura face às pinturas de Nível 1. Numa análise dos valores de ���� 

apresentados no Quadro 5.5, é possível constatar que o valor de ���� correspondente ao segmento de 

dados12 relativo às pinturas de Nível 1 é inferior ao mesmo valor obtido no ajuste da curva de Gompertz 

ao gráfico de degradação geral. Tal indica a existência de uma certa redução na dispersão dos dados neste 

segmento. No caso do segmento relativo às pinturas em Nível 2, o valor é sensivelmente da mesma ordem 

de grandeza, sendo apenas ligeiramente superior ao verificado no ajuste ao gráfico geral. Em qualquer dos 

casos, é ainda evidente uma dispersão significativa, como seria expectável, a qual indica que existem 

certamente outros factores com influência significativa no desempenho diferido das pinturas. 

                                                           
12 Como “segmentos de dados” consideram-se os conjuntos de pontos obtidos por aplicação de um ou mais factores 
de degradação, agrupados de acordo com as respectivas características comuns face aos factores aplicados; 
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Perante a divisão em dois níveis adoptada, considerando que o Nível 2 de espessura inclui películas com 

uma gama bastante abrangente de espessuras (desde 400 µm até espessuras na proximidade dos 

1600 µm), considerou-se que seria interessante avaliar a inclusão de um terceiro nível de espessura na 

análise de forma a dividir o Nível 2 em dois novos níveis. Assim foi estudada uma divisão dos dados em 

três níveis de espessura: 

� Nível 1 – pinturas com espessura da película até 400 µm; 

� Nível 2 – pinturas com espessura da película igual ou superior a 400 µm e inferior a 800 µm; 

� Nível 3 – pinturas com espessura da película igual ou superior a 800 µm. 

As curvas de degradação obtidas são apresentadas na Figura 5.4, podendo as respectivas equações e 

valores de EQM ser consultados no Quadro 5.6. 

Quadro 5.6 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos no ajuste 
ao gráfico de degradação com aplicação do factor “FD1: espessura da película” (3 níveis de espessura). 

 Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 
Nível 1 �� 	 ��FU,IFHST�JK,L[LV\�  58,75� 10�= 75,47 134,22 

Nível 2 �� 	 ��EI,GS=GS�JK,LKN]^�  49,22� 10�= 101,00 150,22 

Nível 3 �� 	 ��H8,88I=F�JK,LMNM^�  63,57� 10�= 123,16 186,73 

 

 

Figura 5.4 – Influência do factor “FD1: espessura da película”, modelação com curvas de Gompertz (3 níveis de 

espessura). 

A análise das curvas de degradação obtidas indica que as pinturas com Nível 1 de espessura da película 

continuam a ser as que apresentam o pior desempenho diferido, sendo que as pinturas de Nível 3 

apresentam um desempenho superior ao destas, mas inferior ao das pinturas de Nível 2. Considerando-se 

que o desempenho diferido das pinturas com espessura de Nível 3 é de facto inferior ao das pinturas com 

espessura de Nível 2, torna-se importante perceber o motivo desse agravamento de comportamento. Uma 

causa plausível para este resultado pode estar associada a uma prática comum na indústria da construção 

que consiste na utilização de pinturas de elevada espessura (geralmente texturadas) para a realização de 
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trabalhos de repintura de fachadas sem remoção das camadas de tinta anteriores. Tal prática procura tirar 

partido das melhores propriedades mecânicas e maior poder de cobertura destas tintas para evitar a 

execução de trabalhos de remoção das pinturas antigas. Esta é uma situação em que as condições de 

aderência da nova pintura podem ficar comprometidas, o que poderá ter como consequência uma 

degradação mais rápida da pintura. 

Tal justificação seria plausível, e explicaria a tendência verificada no gráfico de degradação e nas curvas 

de degradação da Figura 5.4. Na prática, o que esta explicação pressupõe é a existência de um segundo 

factor, que neste caso seria o factor “FD4: preparação da superfície”, cuja consideração será necessária 

para um aprofundamento da interpretação dos resultados. 

Independentemente de qual é o factor adicional em causa, a dispersão elevada, suportada pelo valor 

elevado de EQMC obtido no ajuste da curva de degradação a este segmento de dados, é consistente com a 

necessidade de consideração de mais factores para uma melhor explicação da degradação destas pinturas. 

 

5.4. INFLUÊNCIA DO LIGANTE (FD2) 

Para a análise do factor “FD2: ligante”, foram considerados três tipos de ligante (ver secção 4.3.2.): PVA 

(poliacetato de vinilo), resinas acrílicas (agrupando as resinas acrílicas e acrílicas estirenadas) e óleos 

sicativos. A aplicação deste filtro conduziu às curvas de degradação apresentadas na Figura 5.5, cujas 

equações e respectivos valores de EQM são apresentados no Quadro 5.7. 

Quadro 5.7 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos no ajuste 
ao gráfico de degradação com aplicação do factor “FD2: ligante”. 

 Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 
PVA �� 	 ��TI,T=HFU�JK,K]]\K�  24,95� 10�= 86,39 111,34 

Resinas acrílicas �� 	 ��TSHE,SFU=T�JK,LV_KV� 88,29� 10�= 175,91 264,20 

Óleos sicativos �� 	 ��FU8,T=HS8�JK,LN^[]�  106,05� 10�= 95,71 201,76 

 

A amostra que foi utilizada na modelação do desempenho diferido de pinturas com ligante à base de 

resinas acrílicas é composta por apenas seis edifícios. No entanto, à excepção de um dos pontos do 

gráfico de degradação, correspondente ao edifício MG081, todos os restantes pontos se encontram 

situados na mesma zona do gráfico, com idades avançadas e extensões de destacamento relativamente 

reduzidas. Tal observação poderá ser indicativa de um melhor desempenho deste ligante face aos ligantes 

PVA e óleos sicativos. 

Relativamente a estes, as curvas de degradação obtidas evidenciam o melhor desempenho diferido das 

pinturas com ligante PVA face às pinturas com óleos sicativos. Este é um resultado interessante, na 

medida em que compara os desempenhos de uma solução obsoleta e uma solução extensivamente 
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utilizada na actualidade, indicando que, face à anomalia do destacamento de tinta, a evolução tecnológica 

em causa foi positiva. A única excepção a este comportamento é encontrada na zona inicial destas curvas, 

onde a curva correspondente aos óleos sicativos tem um andamento superior face à curva das tintas com o 

ligante PVA. 

No entanto, é necessário notar que no segmento de dados correspondente às tintas com o ligante óleos 

sicativos não existem quaisquer pontos no gráfico com idades inferiores a 30 anos. Tal deve-se ao facto 

de esta solução se encontrar praticamente obsoleta ao nível das tintas para construção civil, não sendo por 

isso utilizada em pinturas aplicadas durante as últimas décadas. Como consequência deste facto, o ajuste 

da curva de degradação a este segmento de dados é afectado pela falta de pontos na zona inicial do 

gráfico de degradação. Isso significa que, nessa zona, a curva de degradação obtida poderá não traduzir de 

forma conveniente o desempenho diferido deste tipo de pinturas. 

 

Figura 5.5 – Influência do factor “FD2: ligante”, modelação com curvas de Gompertz. 

Uma constatação interessante reside na observação de que a dispersão dos pontos no gráfico de 

degradação, após a aplicação deste factor, sofre uma redução significativa. Esta redução é visível de 

forma mais clara numa análise visual do gráfico de degradação, não sendo tão evidente nos valores de 

EQMC obtidos, com excepção do valor associado à curva do ligante PVA, o qual é relativamente reduzido 

face aos obtidos até ao presente ponto. Para este ligante, nota-se uma tendência demarcada e distinta das 

demonstradas nos restantes ligantes, o que indica que este factor de degradação tem uma importância 

significativa na definição do desempenho diferido das pinturas de fachadas. 

 

5.5. INFLUÊNCIA DA TEXTURA DA PELÍCULA (FD3) 

A aplicação do factor de degradação “FD3: textura da película”, conduziu às curvas de degradação 

apresentadas na Figura 5.6. As respectivas equações e valores de EQM podem ser observados no Quadro 

5.8. 
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Quadro 5.8 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos no ajuste 
ao gráfico de degradação com aplicação do factor “FD3: textura da película”. 

 Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 
Texturada �� 	 ��=F,IGETT�JK,KNN_[�  21,68� 10�= 103,84 125,52 

Lisa - plástica �� 	 ��E8,EIGUG�JK,LM^\L�  63,65� 10�= 95,14 158,78 

Lisa - óleo �� 	 ��FU8,T=HS8�JK,LN^[]�  106,05� 10�= 95,71 201,76 

 

 

Figura 5.6 – Influência do factor “FD3: textura da película”, modelação com curvas de Gompertz. 

Na análise da curva de degradação obtida para as pinturas com textura lisa – óleo, à semelhança do que 

foi referido para a análise da curva de degradação das pinturas com ligante à base de óleos sicativos do 

factor “FD2: ligante”, é necessário ter em consideração que não existem pontos neste segmento de dados 

com idades inferiores a 30 anos. Por este motivo, o andamento inicial desta curva poderá apresentar 

alguma distorção, face ao que seria o real desempenho destas pinturas durante esse período13.  

No entanto, analisando as curvas de degradação obtidas, é evidente que existe um melhor desempenho 

diferido das tintas texturadas face às restantes tintas. Este é um resultado que se pode considerar como 

expectável, face ao que são as percepções no meio técnico relativamente à durabilidade deste tipo de 

pinturas. A obtenção deste resultado, concordante e consistente com a percepção geralmente aceite, é um 

sinal da capacidade da metodologia proposta em traduzir a real influência dos factores de degradação 

considerados no desempenho diferido das pinturas de fachadas. 

Mais uma vez, a dispersão dos dados em cada um dos segmentos obtidos traduz a influência de factores 

de degradação adicionais que não são considerados na análise apresentada. No entanto, mesmo face à 

dispersão existente, é possível perceber que este factor de degradação tem uma influência significativa no 

                                                           
13 De facto, as curvas de degradação obtidas para os factores “FD2: ligante – óleos sicativos” e “FD3: textura da 
película – lisa – óleo” são semelhantes. Tal deve-se ao facto da textura lisa – óleo ser a textura superficial típica das 
pinturas que utilizam óleos sicativos como ligante, pelo que os pontos em ambos os segmentos de dados referidos são 
precisamente os mesmos; 
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desempenho diferido das pinturas de fachadas, devendo ser um dos factores considerados numa análise 

multi-factor, i.e., numa análise que considere a acção simultânea de vários factores de degradação. 

 

5.6. INFLUÊNCIA DA PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (FD4) 

A aplicação do factor de degradação “FD4: preparação da superfície”, conduziu às curvas de degradação 

apresentadas na Figura 5.7. As respectivas equações e valores de EQM são apresentados no Quadro 5.9. 

Quadro 5.9 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos no ajuste 
ao gráfico de degradação com aplicação do factor “FD4: preparação da superfície”. 

 Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 
Pintura sobre reboco �� 	 ��IG,HUG8=�JK,LMLK]�  63,11� 10�= 103,27 166,38 

Repintura sobre pintura antiga �� 	 ��HT,EHFUE�JK,LMLVM�  56,69� 10�= 101,70 158,39 

 

 

Figura 5.7 – Influência do factor “FD4: preparação da superfície”, modelação com curvas de Gompertz. 

A análise das curvas de degradação obtidas indica um desempenho diferido ligeiramente superior nas 

situações em que existe uma repintura sobre a pintura antiga (referida nos gráficos de degradação como 

repintura, para simplificação das legendas) face à situação em que existe uma pintura aplicada 

directamente sobre o reboco (referida nos gráficos de degradação como pintura nova). Este resultado 

contraria o que seria expectável, pois o conceito de uma repintura directamente sobre a pintura antiga, a 

qual poderá já estar significativamente degradada, é consensualmente associado à obtenção de piores 

condições de aderência da nova pintura ao substrato, conduzindo a uma degradação precoce desta. 

No entanto, é essencial observar as manchas de pontos em cada segmento de dados. Essa observação 

evidencia a existência de uma dispersão elevada em ambos os segmentos. Na presente situação, 

considera-se que tal se pode dever a uma de duas explicações possíveis: 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0 10 20 30 40 50 60 70

E
xt
en
sã
o 
do

 d
es
ta
ca
m
en
to
 (
%
)

Idade da pintura (anos)

Pintura nova

Repintura

G-PN

G-R



 PREVISÃO DA VIDA ÚTIL DE PINTURAS DE FACHADAS DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 
5. Análise dos resultados Metodologia baseada na inspecção de edifícios em serviço 

 

62 
 

1. não existe influência significativa deste factor de degradação no desempenho diferido das 

pinturas de fachadas de edifícios antigos relativamente à anomalia de destacamento de tinta; 

2. isoladamente, este factor de degradação não é suficiente para explicar diferenças de desempenho 

diferido nas pinturas de fachadas, devendo ser combinado com outros factores de degradação; 

A primeira hipótese, sendo passível de ser verdadeira, não se afigura como provável, dadas as 

considerações acima realizadas sobre a degradação das condições de aderência das pinturas nas situações 

de repintura sobre as camadas anteriores de tinta. 

A segunda hipótese apresentada parece ser mais provável, sobretudo tendo em consideração que, como 

foi referido no subcapítulo 5.5., as acções de repintura sem remoção das camadas anteriores de tinta são 

muitas vezes caracterizadas pela utilização de tintas texturadas. Ao apresentarem um desempenho 

diferido naturalmente superior face aos restantes tipos de tinta, estas tintas poderão conduzir a uma 

distorção dos resultados obtidos quando se considera isoladamente o efeito do factor “FD4: preparação da 

superfície”. Será, portanto, importante compreender o efeito da preparação da superfície em combinação 

com o efeito da textura superficial das pinturas, ou seja, analisar a combinação dos factores “FD3: textura 

da película” e “FD4: preparação da superfície”. Esta análise permitirá perceber, para cada tipo de textura 

da película, qual o efeito da preparação da superfície no desempenho diferido das pinturas. Esta análise 

será conduzida no subcapítulo 5.8.1. 

 

5.7. INFLUÊNCIA DA ORIENTAÇÃO SOLAR (FD5) 

A aplicação do factor de degradação “FD5: orientação solar”, conduziu às curvas de degradação 

apresentadas na Figura 5.8. As respectivas equações e valores de EQM podem ser consultados no Quadro 

5.10. 

A análise das curvas de degradação indica um desempenho diferido claramente melhor nas fachadas 

orientadas a Norte. Este é um resultado interessante, pois é consistente com a menor exposição aos raios 

UV a que estas fachadas estão sujeitas, sendo esta radiação geralmente associada à aceleração da 

degradação dos materiais orgânicos. 

Quadro 5.10 – Valores de ����, ���� e ���� obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 
degradação com aplicação do factor “orientação solar”. 

 Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 
Norte �� 	 ��T=,8GT==�JK,KVNMN� 5,71� 10�= 19,86 25,57 

Sul �� 	 ��I8,SUFUS�JK,LL]\N�  106,22� 10�= 151,63 257,85 

Este �� 	 ��IF,=88EH�JK,LL^\\�  39,22� 10�= 78,42 117,64 

Oeste �� 	 ��T=S,F=TIG�JK,L]KKN�  85,55� 10�= 111,79 197,34 
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O pior desempenho diferido é exibido nas pinturas de fachadas orientadas a Oeste. Este resultado poderá 

estar associado a uma maior incidência de radiação UV no período após as 12h, caso em que pinturas 

orientadas a poente seriam mais afectadas pela agressividade desta radiação, juntamente com as fachadas 

orientadas a Sul, o que também é consistente com as curvas de degradação obtidas para esta orientação. 

As pinturas orientadas a Este apresentam um desempenho diferido intermédio face às anteriores. 

 

Figura 5.8 – Influência da orientação solar, modelação com curvas de Gompertz. 

Estes resultados são bastante interessantes, uma vez que se apresentam consistentes com o que seria 

expectável encontrar, e sustentam a importância da orientação solar das fachadas no desempenho diferido 

apresentado pelas pinturas. 

 

5.8. COMBINAÇÃO DE FACTORES DE DEGRADAÇÃO 

Nas secções anteriores foi realizada a análise da influência de cada um dos factores de degradação através 

do estudo dos resultados obtidos com a sua aplicação de forma isolada. Na presente secção, estes factores 

de degradação serão combinados entre si, com o intuito de melhor segmentar os dados de base de acordo 

com características comuns das pinturas, de forma a encontrar padrões mais específicos no desempenho 

diferido destas. 

Serão estudadas combinações entre os factores “FD3: textura da película”, “FD4: preparação da 

superfície” e “FD1: espessura da película”. O factor de degradação “FD5: orientação solar” não será 

considerado, pois o número de edifícios que compõem a amostra do estudo é insuficiente para garantir 

representatividade dos resultados eventualmente obtidos. De facto, este factor divide os dados em quatro 

segmentos, os quais seriam por sua vez divididos em oito segmentos numa combinação com os factores 

FD1 ou FD4, ou doze segmentos numa combinação com o factor FD3. Numa amostra de 100 edifícios 

considerou-se que tal reduziria demasiado o número de pontos em cada segmento. Por motivos análogos 

apenas serão feitas combinações de factores dois a dois, uma vez que a aplicação simultânea de três 

factores produziria demasiados segmentos de dados face ao número de edifícios da amostra. 
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O factor de degradação “FD2: ligante” também não será considerado, uma vez que a análise das tintas 

com o ligante óleos sicativos conduziria a resultados semelhantes aos obtidos com o factor “FD3: textura 

– lisa – óleo”, e as tintas com ligante à base de resinas acrílicas têm por si só uma amostra reduzida. 

Assim, as combinações de factores de degradação que serão consideradas encontram-se listadas no 

Quadro 5.11. 

Quadro 5.11 – Quadro resumo das combinações de factores de degradação consideradas. 

  

Combinação 1 

FD3 + FD4 

FD4 + FD3: textura da superfície – texturada 

FD4 + FD3: textura da superfície – lisa – plástica 

FD4 + FD3: textura da superfície – lisa – óleo 

  
  
Combinação 2 

FD1 + FD4 

FD4 + FD1: espessura da película – nível 1 (espessura < 400 µm) 

FD4 + FD1: espessura da película – nível 2 (espessura ≥ 400 µm) 

  
  

Combinação 3 

FD3+ FD1 

FD1 + FD3: textura da superfície – texturada 

FD1 + FD3: textura da superfície – lisa – plástica 

FD1 + FD3: textura da superfície – lisa – óleo 

  
 

5.8.1. COMBINAÇÃO 1 – TEXTURA DA PELÍCULA E PREPARAÇÃO DA 

SUPERFÍCIE (FD3 + FD4) 

A combinação dos factores de degradação “FD3: textura da película” e “FD4: preparação da superfície” 

permite analisar com maior detalhe a influência da preparação da superfície no desempenho diferido das 

pinturas de fachadas, avaliando individualmente esse efeito sobre cada um dos três tipos de tinta 

considerados (texturada, lisa – plástica e lisa – óleo). Esta separação justifica-se face às diferenças de 

desempenho anteriormente observadas entre estes tipos de tinta e às considerações apresentadas no 

subcapítulo 5.6. 

A análise será conduzida através da apresentação do efeito do factor “FD4: preparação da superfície” em 

cada um dos tipos de textura considerados no factor FD3. 

� FD4 + FD3: TEXTURA DA SUPERFÍCIE – TEXTURADA 

Na Figura 5.9 é possível observar os gráficos de degradação e as curvas de degradação obtidas, cujas 

equações e valores de EQM são apresentados no Quadro 5.12. 

As curvas de degradação obtidas indicam uma degradação inicial mais rápida nas pinturas texturadas 

aplicadas directamente sobre o reboco face às pinturas aplicadas sobre camadas anteriores de tinta. No 

entanto, esta tendência inverte-se na fase final das curvas de degradação. 
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Quadro 5.12 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos com a 

aplicação simultânea dos factores “FD3: textura da película – texturada” e “FD4: preparação da superfície”. 

  Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 
T

ex
tu

ra
da

 

Pintura sobre reboco �� 	 ��TI,IG=GE�JK,K]M[M�  10,31� 10�= 77,23 87,54 

Repintura sobre pintura antiga �� 	 ��E=,UHSIS�JK,K\N_L�  20,68� 10�= 109,70 130,38 

 

Contudo, existem poucos pontos no gráfico de degradação com áreas de destacamento elevadas. Por este 

motivo, seria importante enriquecer este mesmo gráfico mediante a inclusão de pontos adicionais nessas 

condições, os quais deveriam ser obtidos através da realização de mais inspecções a edifícios com 

pinturas texturadas afectadas por grandes áreas de destacamento de tinta. 

 

Figura 5.9 – Combinação entre os factores “FD3: textura da película – texturada” e “FD4: preparação da 

superfície”, modelação com curvas de Gompertz. 

� FD4 + FD3: TEXTURA DA PELÍCULA – LISA – PLÁSTICA 

As equações das curvas de degradação obtidas por aplicação dos factores “FD3: textura da película – lisa 

– plástica” e “FD4: preparação da superfície” são apresentadas na Figura 5.10. As respectivas equações e 

valores de EQM podem ser consultados no Quadro 5.13. 

Quadro 5.13 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos com a 

aplicação simultânea dos factores “FD3: textura da película – lisa – plástica” e “FD4: preparação da superfície”. 

  Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 

L
is

a 
– 

pl
ás

ti
ca

 Pintura sobre reboco �� 	 ��UG,UHEI=�JK,LK_KM� 57,92� 10�= 95,13 153,05 

Repintura sobre pintura antiga �� 	 ��GT,HIESE�JK,L[\^^� 65,33� 10�= 82,43 147,76 
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Figura 5.10 – Combinação entre os factores “FD3: textura da película – lisa – plástica” e “FD4: preparação da 

superfície”, modelação com curvas de Gompertz. 

As curvas de degradação obtidas indicam um desempenho diferido significativamente melhor nas 

pinturas aplicadas directamente sobre o reboco face às repinturas sem remoção das camadas anteriores de 

tinta. Este resultado é consistente com o que seria expectável relativamente à influência deste factor de 

degradação na evolução do destacamento de tinta nas pinturas de fachadas, sendo totalmente distinto do 

resultado observado no subcapítulo 5.6. 

Esta constatação confirma as considerações efectuadas no subcapítulo 5.6. sobre a real influência do 

factor “FD4: preparação da superfície” estar a ser distorcida pelo efeito dos vários tipos de textura 

superficial da pintura. De facto, a preparação da superfície poderá exercer a sua influência no 

desempenho diferido das pinturas de forma distinta para cada tipo de tinta. É interessante constatar que 

nas pinturas com textura lisa – plástica esse efeito é bastante evidente, e consistente com a percepção 

geral sobre o efeito da preparação da superfície. Estas pinturas são, geralmente, menos espessas e com 

propriedades inferiores às tintas texturadas (como observado anteriormente, no subcapítulo 5.5.), pelo que 

este resultado poderá ser indicativo de uma maior susceptibilidade destas tintas às condições de 

preparação do substrato, quando comparadas com as tintas texturadas. 

� FD4 + FD3: TEXTURA DA SUPERFÍCIE – LISA – ÓLEO 

As equações das curvas de degradação obtidas por dois factores “FD3: textura da película – lisa – óleo” e 

“FD4: preparação da superfície” são apresentadas na Figura 5.11. As respectivas equações e valores de 

EQM podem ser consultados no Quadro 5.14. 

Nas pinturas cuja camada mais recente é composta por uma tinta de óleo, e em que houve lugar a uma 

repintura sem remoção das camadas de tinta anteriores, é usual verificar-se que essas camadas subjacentes 

também são compostas por tintas de óleo. Tal resulta do facto de estas tintas serem de uso corrente antes 

do aparecimento das tintas com ligantes à base de resinas sintéticas, como o PVA ou as resinas acrílicas, 

sendo estes de utilização bastante mais recente, como foi visto no subcapítulo 3.1.1. 
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Quadro 5.14 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos com 

aplicação simultânea dos factores “FD3: textura da película – lisa – óleo” e “FD4: preparação da superfície”. 

  Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 
L

is
a 

– 
ól

eo
 

Pintura sobre reboco �� 	 ��GT=,88F8=�JK,L\NM[�  130,51� 10�= 129,75 260,27 

Repintura sobre pintura antiga �� 	 ��HS,EIEES�JK,LLNLM�  51,83� 10�= 49,18 101,01 

 

 

Figura 5.11 – Combinação entre os factores “FD3: textura da película – lisa – óleo” e “FD4: preparação da 

superfície”, modelação com curvas de Gompertz. 

Isto significa que os resultados provenientes da análise das curvas de degradação apresentadas na Figura 

5.11 deverão ser interpretados à luz da especificidade das interacções entre as tintas de óleo e os seus 

substratos, quer estes sejam rebocos, quer sejam películas de outras tintas de óleo. Decorrente do contacto 

com este tipo de tintas observado durante o desenvolvimento da presente investigação, foi possível 

realizar uma constatação empírica que consiste numa tendência marcada para a existência de uma forte 

adesão entre as várias camadas deste tipo de tinta quando existem camadas sobrepostas originadas por 

repinturas. Como referido, esta foi apenas uma constatação empírica que carece de confirmação 

científica, mas a qual poderá oferecer justificação para o melhor desempenho diferido verificado nas 

repinturas, em comparação com o desempenho das pinturas novas. 

5.8.2. COMBINAÇÃO 2 – ESPESSURA DA PELÍCULA E PREPARAÇÃO DA 

SUPERFÍCIE (FD1+FD4) 

Na combinação entre os factores de degradação “FD1: espessura da película” e “FD4: preparação da 

superfície” foi utilizada a divisão entre níveis de espessura com dois níveis apresentada no início do 

subcapítulo 5.4., pois esta permitiu menor segmentação da amostra face à divisão com três níveis. 

Esta combinação de factores torna-se especialmente interessante face aos resultados obtidos 

anteriormente, com a combinação dos factores “FD3: textura da película – texturada” e “FD4: preparação 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0 10 20 30 40 50 60 70

E
xt
en
sã
o 
do

 d
es
ta
ca
m
en
to
 (
%

)

Idade da pintura (anos)

Lisa – óleo

Pintura nova

G-PN

Repintura

G-R



 PREVISÃO DA VIDA ÚTIL DE PINTURAS DE FACHADAS DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 
5. Análise dos resultados Metodologia baseada na inspecção de edifícios em serviço 

 

68 
 

da superfície”, e dos factores “FD3: textura da película – lisa – plástica” e “FD4: preparação da 

superfície”. Uma das variáveis que é substancialmente diferente entre as tintas lisas – plásticas e 

texturadas é precisamente a espessura média das respectivas películas secas. A actual combinação de 

factores de degradação poderá fornecer indicações relativamente à influência real do factor espessura da 

película nas diferenças de desempenho diferido das pinturas aplicadas directamente sobre o reboco ou 

aplicadas sobre camadas de tinta anteriores. 

� FD4 + FD1: ESPESSURA DA PELÍCULA – NÍVEL 1 (espessura < 400 µm) 

As curvas de degradação obtidas são apresentadas na Figura 5.12. As equações correspondentes e os 

respectivos valores de EQM podem ser consultados no Quadro 5.15. 

Quadro 5.15 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos com 

aplicação simultânea dos factores “FD1: espessura da película – nível 1” e “FD4: preparação da superfície”. 

  Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 

N
ív

el
 1

 Pintura sobre reboco �� 	 ��IF,EGHEF�JK,L^^^N�  43,21� 10�= 59,66 102,88 

Repintura sobre pintura antiga �� 	 ��TT8,H=US=�JK,LVLNM�  82,91� 10�= 96,40 179,31 

 

A análise das curvas de degradação obtidas não evidencia qualquer diferença de desempenho diferido 

entre as pinturas aplicadas directamente sobre o reboco e as repinturas aplicadas sobre camadas de tinta 

anteriores, para pinturas apresentando uma película seca com espessura de Nível 1. Face às observações 

realizadas na secção anterior (5.8.1.), onde se constatou a susceptibilidade às condições de preparação do 

substrato das tintas com textura lisa – plástica, o presente resultado poderá ser indicativo de que o factor 

“FD1: espessura da película” não é o factor mais significativo no pior desempenho destas tintas quando 

aplicadas numa repintura, comparativamente ao seu desempenho na aplicação de uma pintura nova. 

 

Figura 5.12 – Combinação entre os factores “FD1: espessura da película – nível 1” e “FD4: preparação da 

superfície”, modelação com curvas de Gompertz. 
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� FD4 + FD1: ESPESSURA DA PELÍCULA – NÍVEL 2 (espessura ≥ 400 µm) 

As curvas de degradação obtidas são apresentadas na Figura 5.13. As respectivas equações e valores de 

EQM podem ser consultados no Quadro 5.16. 

De forma semelhante ao verificado no subcapítulo 5.6., os resultados indicam melhor desempenho nas 

situações de repintura sobre camadas antigas de tinta face às situações em que existe pintura aplicada 

directamente sobre o reboco. No entanto, e à semelhança do que foi constatado nesse capítulo, a dispersão 

dos pontos do gráfico indica que os factores de degradação aplicados não são suficientes para evidenciar 

diferentes comportamentos entre as várias pinturas. 

Quadro 5.16 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos com 

aplicação simultânea dos factores “FD1: espessura da película – nível 2” e “FD4: preparação da superfície”. 

  Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 

N
ív

el
 2

 Pintura sobre reboco �� 	 ��EG,IHIIT�JK,LMK[K� 72,37� 10�= 125,01 197,38 

Repintura sobre pintura antiga �� 	 ��E=,=EFIF�JK,LK]VN�  34,48� 10�= 89,14 123,61 

 

 

Figura 5.13 – Combinação entre os factores “FD1: espessura da película – nível 2” e “FD4: preparação da 

superfície”, modelação com curvas de Gompertz. 

Assim, face aos resultados aqui observados, quer para as pinturas de Nível 1, quer para as pinturas de 

Nível 2, conclui-se que a combinação dos factores FD1 e FD4 não é, por si só, capaz de fornecer dados 

sobre as diferentes tendências no desempenho diferido das pinturas de fachadas. 

5.8.3. COMBINAÇÃO 3 – TEXTURA DA PELÍCULA E ESPESSURA DA PELÍCULA 

(FD3+FD1) 

Na secção 5.5. foi constatado o melhor desempenho das pinturas texturadas relativamente às pinturas lisas 

– plásticas. Adicionalmente, na secção 5.4. foi possível constatar que a espessura da película de tinta tem 
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grande influência no desempenho diferido da pintura. Na presente secção, o objectivo será aprofundar os 

resultados obtidos, compreendendo a influência da espessura da película no desempenho de pinturas de 

cada tipo de textura da película. 

� FD1 + FD3: TEXTURA DA PELÍCULA – TEXTURADA  

Dada a espessura média mais elevada das películas de tinta texturada, a divisão em níveis de espessura até 

aqui adoptada, na qual a fronteira entre níveis se situa nos 400 µm, não é adequada para análise deste tipo 

de película. Assim, para esta análise foi adoptada uma nova divisão entre níveis de espessura: 

� Nível 1 – pinturas com espessura da película até 800 µm; 

� Nível 2 – pinturas com espessura da película igual ou superior a 800 µm. 

As curvas de degradação obtidas são apresentadas na Figura 5.14. As equações correspondentes e 

respectivos valores de EQM podem ser consultados no Quadro 5.17. 

Quadro 5.17 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos com 

aplicação simultânea dos factores “FD3: textura da película – texturada” e “FD1: espessura da película”. 

  Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 

T
ex

tu
ra

da
 

Nível 1 �� 	 ��IF,II88I�JK,LKK_]�  20,16� 10�= 102,42 122,58 

Nível 2 �� 	 ��8T,S==UI�JK,K]\\L 17,01� 10�= 97,17 114,17 

 

 

Figura 5.14 – Combinação entre os factores “FD3: textura da película – texturada” e “FD1: espessura da 

película”, modelação com curvas de Gompertz. 

As curvas obtidas indicam um melhor desempenho diferido nas pinturas de Nível 2 de espessura da 

película, evidenciando que este factor tem importância significativa nas tintas texturadas, e que no caso 

particular destas se verifica que uma maior espessura traduz-se numa melhoria do desempenho da pintura. 
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� FD1 + FD3: TEXTURA DA PELÍCULA – LISA – PLÁSTICA 

Para as tintas com textura lisa – plástica, a divisão em níveis de espessura foi realizada utilizando os 

níveis usuais, com a fronteira entre níveis situada nos 400 µm. 

As curvas de degradação obtidas são apresentadas na Figura 5.15. As equações correspondentes e os 

respectivos valores de EQM podem ser consultados no Quadro 5.18. 

 

Quadro 5.18 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos com 

aplicação simultânea dos factores “FD3: textura da película – lisa – plástica” e “FD1: espessura da película”. 

  Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 

L
is

a 
– 

pl
ás

ti
ca

 Nível 1 �� 	 ��EF,HHSSU�JK,L^N]\�  63,37� 10�= 80,03 143,41 

Nível 2 �� 	 ��IS,STFIF�JK,KN\_N�  27,43� 10�= 93,46 120,89 

 

A análise das curvas de degradação indica que existe uma diferença significativa no desempenho das 

pinturas lisas – plásticas de acordo com o seu nível de espessura, sendo as pinturas de Nível 2 aquelas que 

melhor desempenho apresentam. Esta diferença é ainda mais notória que a verificada nas tintas 

texturadas, indicando que a espessura da película tem uma influência muito importante no desempenho 

das pinturas de textura lisa – plástica. 

 

Figura 5.15 – Combinação entre os factores “FD3: textura da película – lisa – plástica” e “FD1: espessura da 

película”, modelação com curvas de Gompertz. 

De facto, como é possível observar no gráfico da Figura 5.16, a curva obtida para as pinturas com textura 

lisa – plástica e Nível 2 de espessura situa-se na mesma região do gráfico de degradação que as curvas 

obtidas para tintas texturadas. Este resultado demonstra a influência significativa que a espessura da 

película tem no desempenho diferido deste tipo de tinta. 
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Figura 5.16 – Comparação entre as combinações “FD3: textura da película – lisa – plástica” e “FD1: espessura da 

película”, e “FD3: textura da película – texturada” e “FD1: espessura da película” – modelação com curvas de 

Gompertz. 

� FD1 + FD3: TEXTURA DA PELÍCULA – LISA – ÓLEO 

À semelhança do que foi realizado na análise das tintas texturadas, na análise da influência da espessura 

da película no desempenho diferido das pinturas com tintas apresentando superfície lisa – óleo, dada a 

espessura média elevada destas películas, será também adoptada a divisão entre níveis de espessura com 

fronteira nos 800 µm. Assim, para esta análise foi adoptada a seguinte divisão entre níveis de espessura: 

� Nível 1 – pinturas com espessura da película até 800 µm; 

� Nível 2 – pinturas com espessura da película igual ou superior a 800 µm. 

As curvas de degradação obtidas são apresentadas na Figura 5.17. As equações correspondentes e os 

respectivos valores de EQM podem ser consultados no Quadro 5.19. 

Quadro 5.19 – Equações das curvas de degradação e respectivos valores de ����, ���� e ���� obtidos com 

aplicação simultânea dos factores “FD3: textura da película – lisa – óleo” e “FD1: espessura da película”. 

  Curva de Gompertz ?@AB ?@AC ?@AD 

L
is

a 
– 

ól
eo

 

Nível 1 �� 	 ��I=S=UUE,FISFT�JK,^__K[�  89,76� 10�= 13,45 103,21 

Nível 2 �� 	 ��TI=E,U=IT=�JK,ML\L[� 85,73� 10�= 174,04 259,77 

 

As curvas de degradação obtidas indicam um melhor desempenho geral para as pinturas com espessura de 

Nível 1. No entanto, alguns dos pontos do gráfico de degradação do segmento correspondente à espessura 

de Nível 2 superam claramente em desempenho a curva de Nível 1. Adicionalmente, os pontos do 

segmento do Nível 2 estão significativamente dispersos, ficando subjacente uma necessidade de 

enriquecimento do gráfico de degradação com mais pontos, para que seja possível avaliar de forma mais 

consistente as curvas obtidas. 
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Figura 5.17 – Combinação entre os factores “FD3: textura da película – lisa – óleo” e “FD1: espessura da 

película”, modelação com curvas de Gompertz. 

 

5.9. RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

No Quadro 5.20 apresenta-se um resumo dos principais resultados obtidos com a aplicação isolada de 

cada um dos cinco factores de degradação considerados. São apresentadas as equações das curvas de 

degradação do tipo Gompertz, assim como algumas observações relativas aos resultados obtidos. 

Quadro 5.20 – Quadro resumo dos resultados obtidos com a aplicação isolada dos factores de degradação. 

Factores de 

degradação Curvas de degradação Observações 

Sem factores Curva de degradação geral �� 	 ��EF,GHI=E�JK,LMKNL� 
Dispersão é indicativa da existência de vários 

factores de degradação que influenciam o 

desempenho diferido das pinturas; 

FD1: espessura 

da película 

2 níveis 

Nível 1 �� 	 ��FU,IFHST�JK,L[LV\� Nível 2 com desempenho significativamente 

melhor face ao Nível 1, sendo este um resultado 

consistente com o que seria expectável; Nível 2 �� 	 ��EH,HUS8T�JK,LL[NL� 

3 níveis 

Nível 1 �� 	 ��FU,IFHST�JK,L[LV\� Nível 2 com desempenho significativamente 

melhor face ao Nível 1, Nível 3 com 

desempenho intermédio face aos restantes 

suscita necessidade de considerar a existência 

de factores adicionais; 

Nível 2 �� 	 ��EI,GS=GS�JK,LKN]^�  

Nível 3 �� 	 ��H8,88I=F�JK,LMNM^� 

FD2: ligante 

PVA �� 	 ��TI,T=HFU�JK,K]]\K� Bom desempenho na fase inicial da curva 

verificado para tintas acrílicas; 

Tintas vinílicas (PVA) com melhor desempenho 

face às tintas de óleo, sendo este um resultado 

consistente com o que seria expectável; 

Resinas acrílicas �� 	 ��TSHE,SFU=T�JK,LV_KV� 

Óleos sicativos �� 	 ��FU8,T=HS8�JK,LN^[]�  
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FD3: textura 

da película 

Texturada �� 	 ��=F,IGETT�JK,KNN_[� 
Melhor desempenho das tintas texturadas face 

aos restantes tipos de tinta, sendo este um 

resultado consistente com o que seria 

expectável; 

Lisa – plástica �� 	 ��E8,EIGUG�JK,LM^\L�  

Lisa – óleo �� 	 ��FU8,T=HS8�JK,LN^[]�  

FD4: 

preparação da 

superfície 

Pintura sobre reboco �� 	 ��IG,HUG8=�JK,LMLK]�  Aplicação do factor de forma isolada é pouco 

conclusiva, devendo ser combinado com outros 

factores de degradação; 
Repintura sobre pintura 

antiga 
�� 	 ��HT,EHFUE�JK,LMLVM� 

FD5: 

orientação 

solar 

Norte �� 	 ��T=,8GT==�JK,KVNMN� 
Melhor desempenho verificado em pinturas de 

fachadas orientadas a Norte, pior desempenho 

nas fachadas orientadas a Oeste (poente) e a 

Sul, sendo este um resultado consistente com o 

que seria expectável. 

Sul �� 	 ��I8,SUFUS�JK,LL]\N� 

Este �� 	 ��IF,=88EH�JK,LL^\\� 

Oeste �� 	 ��T=S,F=TIG�JK,L]KKN� 

 

 

No Quadro 5.21 apresenta-se um resumo dos principais resultados obtidos com as combinações de 

factores consideradas. São apresentadas as equações das curvas de degradação do tipo Gompertz, assim 

como algumas observações relativas aos resultados obtidos. 

Quadro 5.21 – Quadro resumo dos resultados obtidos com as combinações de factores de degradação consideradas. 

Combinação Curvas de degradação Observações 

Combinação 1 

FD3 + FD4 

FD3: 

Texturada 

FD4: Pintura 

sobre reboco 
�� 	 ��TI,IG=GE�JK,K]M[M� Degradação inicial mais rápida nas 

pinturas aplicadas directamente sobre o 

reboco; 

Poucos pontos na zona inferior do 

gráfico de degradação; 

FD4: Repintura 

sobre pintura 

antiga 

�� 	 ��E=,UHSIS�JK,K\N_L�  

FD3: Lisa – 

plástica 

FD4: Pintura 

sobre reboco 
�� 	 ��UG,UHEI=�JK,LK_KM�  

Melhor desempenho nas pinturas lisas 

– plásticas aplicadas directamente 

sobre o reboco face às repinturas sobre 

pinturas antigas, sugerindo uma grande 

susceptibilidade deste tipo de tinta às 

condições de preparação do substrato; 

FD4: Repintura 

sobre pintura 

antiga 

�� 	 ��GT,HIESE�JK,L[\^^�  

FD3: Lisa – 

óleo 

FD4: Pintura 

sobre reboco 
�� 	 ��GT=,88F8=�JK,L\NM[�  

Melhor desempenho nas tintas com 

textura lisa – óleo aplicadas em 

repintura sobre pintura anterior face à 

pintura sobre reboco; 

Especificidade das propriedades destas 

pinturas poderá ter influência nos 

resultados obtidos; 

FD4: Repintura 

sobre pintura 

antiga 

�� 	 ��HS,EIEES�JK,LLNLM�  
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Combinação 2 

FD1 + FD4 

Nível 1 

FD4: Pintura 

sobre reboco 
�� 	 ��HS,EIEES�JK,LLNLM�  

Não se evidenciam quaisquer 

diferenças de desempenho entre 

pinturas de Nível 1 aplicadas 

directamente sobre o reboco ou em 

repinturas sobre pinturas antigas; 

FD4: Repintura 

sobre pintura 

antiga 

�� 	 ��TT8,H=US=�JK,LVLNM�  

Nível 2 

FD4: Pintura 

sobre reboco 
�� 	 ��EG,IHIIT�JK,LMK[K�  

Melhor desempenho das pinturas com 

espessura de Nível 2 aplicadas em 

repinturas face à sua aplicação em 

pinturas directamente sobre o reboco; 

Dispersão dos pontos sugere a 

necessidade de consideração de mais 

factores de degradação; 

FD4: Repintura 

sobre pintura 

antiga 

�� 	 ��E=,=EFIF�JK,LK]VN�  

Combinação 3 

FD3 + FD1 

FD3: 

Texturada 

FD1: Nível 1 �� 	 ��IF,II88I�JK,LKK_]�  
Melhor desempenho evidenciado nas 

pinturas texturadas com espessura 

superior (Nível 2) face a pinturas com 

espessura menor (Nível 1); FD1: Nível 2 �� 	 ��8T,S==UI�JK,K]\\L 

FD3: Lisa – 

plástica 

FD1: Nível 1 �� 	 ��EF,HHSSU�JK,L^N]\� 

Melhor desempenho evidenciado nas 

pinturas lisas – plásticas com espessura 

superior (Nível 2) face a pinturas com 

espessura menor (Nível 1); 

Desempenho de pinturas com textura 

lisa – plástica e espessura de Nível 2 

equiparável ao desempenho das 

pinturas texturadas; 

FD1: Nível 2 �� 	 ��IS,STFIF�JK,KN\_N� 

FD3: Lisa – 

óleo 

FD1: Nível 1 �� 	 ��I=S=UUE,FISFT�JK,^__K[� Melhor desempenho evidenciado nas 

pinturas lisas – plásticas com espessura 

menor (Nível 1) face a pinturas com 

espessura mais elevada (Nível 2). FD1: Nível 2 �� 	 ��TI=E,U=IT=�JK,ML\L[� 
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6. CONCLUSÕES 
A componente essencial da investigação desenvolvida na presente dissertação foi precisamente a 

metodologia de previsão da vida útil de pinturas de fachadas que foi proposta e seguida. Esta metodologia 

baseou-se na inspecção de edifícios em serviço, na quantificação de anomalias, na identificação e 

caracterização de factores de degradação e na análise dos dados recolhidos utilizando gráficos de 

degradação e modelos determinísticos. É uma metodologia que emprega conhecimentos e técnicas 

variados, desde aqueles usualmente utilizados nesta área de investigação, directamente ligados à 

Engenharia Civil, até conhecimentos de Química e técnicas laboratoriais, como os que foram necessários 

para a identificação dos ligantes das tintas, com recurso à extracção destes e à sua análise FTIR. 

Os resultados da aplicação desta metodologia, expostos na presente dissertação, demonstram a sua 

eficácia no provimento de ferramentas analíticas, sob a forma de curvas de degradação, que permitem 

uma análise comparativa da influência de vários factores de degradação no desempenho diferido das 

pinturas de fachadas. As curvas de degradação cuja apresentação foi privilegiada ao longo da presente 

dissertação foram as curvas de Gompertz. De facto, dos três tipos de curva testados (Gompertz, Potenciais 

e Weibull), as curvas de Gompertz foram as que demonstraram de forma mais consistente um melhor 

ajuste aos dados, avaliado pelo valor de EQMC obtido para cada curva. 

Através da análise comparativa destas curvas, foi observada a influência dos factores de degradação 

considerados no desempenho diferido das pinturas: 

� FD1: melhor desempenho das pinturas com espessura superior a 400 µm face a pinturas com 

espessura inferior a esse valor; 

� FD2: melhor desempenho inicial das pinturas à base de resinas acrílicas, seguidas das pinturas 

vinílicas (PVA), e pior desempenho nas pinturas de óleos sicativos; 

� FD3: melhor desempenho das pinturas texturadas face a pinturas com textura lisa (lisa – plástica 

e lisa – óleo); 

� FD4: a aplicação deste factor de forma isolada não é conclusiva, observando-se, no entanto, uma 

grande influência deste no desempenho de pinturas com textura lisa – plástica, obtendo-se um 

melhor desempenho nas pinturas aplicadas directamente sobre o reboco face às repinturas sobre 

camadas antigas de tinta para este tipo de pintura; 

� FD5: melhor desempenho nas pinturas orientadas a Norte, verificando-se o pior desempenho nas 

pinturas em fachadas orientadas a Oeste e a Sul, reflectindo a influência da exposição solar das 

pinturas na sua degradação. 

Como foi referido inicialmente, a obtenção de estimativas da vida útil de pinturas de fachadas não foi o 

objectivo da presente dissertação, mas sim a obtenção de uma metodologia com a capacidade de fornecer 

ferramentas analíticas que possam ser utilizadas para tal. Esse objectivo foi cumprido, sendo possível 

efectuar estimativas de vida útil utilizando as curvas de degradação obtidas, bastando para tal que se 
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defina a extensão máxima de degradação aceitável. Definido este valor, será possível utilizar qualquer 

uma das curvas obtidas para calcular uma estimativa do tempo necessário até que essa degradação seja 

atingida. Comparando estes tempos para, por exemplo, tintas aplicadas numa fachada exposta a Norte em 

oposição a tintas aplicadas numa fachada exposta a Oeste, será possível ter uma comparação quantitativa 

das vidas úteis de cada uma destas pinturas. 

É, portanto, possível efectuar estimativas das necessidades futuras de manutenção para uma determinada 

pintura, sabendo a sua espessura de película, o ligante da tinta utilizada, a sua textura superficial, a 

preparação da superfície do substrato ou a orientação solar da fachada, pois estas curvas de degradação 

foram obtidas de forma a traduzir os efeitos destes cinco factores de degradação. Estes factores de 

degradação poderão ser considerados quer de forma isolada, quer em combinação de efeitos, no 

desempenho diferido das pinturas de fachadas.  

No entanto, as curvas de degradação obtidas apenas permitem a tradução do efeito simultâneo de dois 

factores de degradação, sendo que esta limitação advém somente da dimensão da amostra utilizada na 

presente investigação. Para permitir a aplicação simultânea de três ou mais filtros de dados, será 

necessário um aumento do número de edifícios da amostra. Assim, uma das estratégias de melhoria para 

esta metodologia consiste precisamente na alimentação e actualização dos dados utilizados. Estas 

expansões poderão ser levadas a cabo com a realização de mais inspecções, mas também com a realização 

de novas inspecções às pinturas já consideradas, de forma a acompanhar a evolução da degradação. Estas 

são expansões importantes, uma vez que a capacidade de combinação de factores é essencial para a 

obtenção de curvas mais adaptadas às especificidades de cada tipo de tinta e ambiente de exposição, para 

que as estimativas obtidas com essas curvas sejam afectadas por erros cada vez menores. 

É ainda importante referir que a medida de degradação que foi utilizada se limitou à extensão do 

destacamento de tinta face à área total de pintura. Para que seja possível obter estimativas de vida útil que 

considerem outros modos de falha da pintura, será necessária a aplicação da metodologia apresentada 

considerando a quantificação das anomalias (ex., fissuração, perda de cor, pulverulência) que conduzem a 

esses mesmos modos de falha. 

Outro desenvolvimento importante para a metodologia apresentada, seria a inclusão na análise de mais 

factores de degradação, para que seja possível uma aferição da relevância e da importância relativa dos 

factores geralmente associados à degradação das pinturas de fachadas. 

Contudo, com a investigação desenvolvida mostrou-se que esta metodologia permite a obtenção de 

ferramentas analíticas para o desenvolvimento de estimativas de vida útil de pinturas de fachadas, sendo 

uma metodologia promissora na investigação concernente à previsão da vida útil de materiais e 

componentes de construção. 
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A�EXO II 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA DO ESTUDO 

 

ID Localização Nº de polícia Data da última manutenção Quantificação do destacamento 

MG001 Rua da Rosa 311 1996 0,0% 

MG002 Rua da Rosa 305 1974 97,2% 

MG003 Rua da Rosa 295 2000 0,0% 

MG004 Rua da Rosa 291 1995 1,2% 

MG005 Rua da Rosa 281 1987 2,5% 

MG006 Rua da Rosa 265 2003 0,0% 

MG007 Rua da Rosa 255 1997 0,2% 

MG008 Rua da Rosa 241 1992 9,2% 

MG009 Rua da Rosa 209 2004 0,0% 

MG010 Rua da Rosa 177 1993 0,2% 

MG011 Rua da Rosa 165 1999 0,0% 

MG012 Rua da Rosa 151 2002 0,0% 

MG013 Rua da Rosa 149 1997 0,1% 

MG014 Rua da Rosa 65 2003 0,0% 

MG015 Rua da Rosa 39 2002 0,1% 

MG016 Rua da Rosa 25 2001 1,0% 

MG017 Rua da Rosa 19 2002 0,0% 

MG018 Rua da Rosa 60 2004 0,0% 

MG019 Rua da Rosa 110 1995 0,0% 

MG020 Rua da Rosa 112 1996 0,0% 

MG021 Rua da Rosa 132 1993 0,2% 

MG022 Rua da Rosa 150 1998 0,0% 

MG023 Rua da Rosa 234 1997 29,1% 

MG024 Rua da Rosa 240 1993 2,8% 

MG025 Rua da Rosa 248 2003 0,2% 

MG026 Rua da Rosa 249 2004 0,0% 

MG027 Rua da Rosa 33 2000 0,0% 

MG028 Rua da Rosa 214 1982 88,6% 

MG029 Rua da Rosa 225 2001 0,2% 

MG030 Rua da Rosa 40 1995 0,0% 

MG031 Rua da Rosa 92 1985 0,0% 

MG032 Rua da Rosa 98 1996 2,0% 

MG033 Rua da Rosa 104 1999 0,0% 

MG034 Rua da Rosa 118 2000 0,0% 

MG035 Rua da Rosa 124 1993 0,3% 

MG036 Rua da Rosa 136 1970 4,9% 

MG037 Rua da Rosa 142 2006 0,0% 

MG038 Rua da Rosa 41 1995 0,1% 

MG039 Rua da Rosa 69 2002 0,0% 

MG040 Rua da Rosa 73 2004 0,0% 

MG041 Rua da Rosa 79 2002 0,0% 

MG042 Rua da Rosa 91 1995 0,2% 

MG043 Rua da Rosa 109 1971 58,2% 

MG044 Rua da Rosa 121 1991 0,0% 

MG045 Rua Martins Sarmento 19 1954 89,0% 

MG046 Rua da Rosa 137 1992 0,0% 

MG047 Rua da Rosa 171 1986 0,2% 

MG048 Rua da Rosa 185 2003 0,0% 

MG049 Rua da Rosa 193 1999 0,0% 

MG050 Rua da Rosa 201 2000 0,0% 

MG051 Rua da Rosa 215 1990 0,2% 

MG052 Rua Coelho da Rocha 88 1969 53,8% 

MG053 Rua Francisco Metrass 47 1963 6,4% 
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MG054 Rua Francisco Metrass 46 1973 66,7% 

MG055 Rua da Infantaria 16 106 1975 75,9% 

MG056 Rua Carlos da Maia 55 1968 36,5% 

MG057 Rua Correia Teles 45 1961 34,9% 

MG058 Travessa da Pereira 34 1954 51,8% 

MG059 Travessa da Pereira 1 1995 0,8% 

MG060 Rua Ladislau Piçarra 2 1994 7,2% 

MG061 Rua Ladislau Piçarra 4 1989 0,4% 

MG062 Rua Ladislau Piçarra 6 1993 1,0% 

MG063 Avenida Magalhães Lima 8 2007 0,0% 

MG064 Rua Barbosa du Bocage 33 1969 24,7% 

MG065 Rua Chaby Pinheiro 23 1984 1,6% 

MG066 Rua Chaby Pinheiro 25 1995 0,4% 

MG067 Calçada do Correio Velho 16 1993 2,1% 

MG068 Rua do Sol à Graça 31 1974 15,5% 

MG069 Rua do Sol à Graça 37 1989 0,6% 

MG070 Rua do Sol à Graça 48 1945 91,1% 

MG071 Rua do Sol à Graça 50 1958 15,6% 

MG072 Rua do Jardim do Tabaco 104 1995 8,0% 

MG073 Rua Cesário Verde 26 1981 17,2% 

MG074 Rua Cesário Verde 16 1971 18,7% 

MG075 Rua de Campolide 326 1954 32,7% 

MG076 Rua de Campolide 268 1992 11,9% 

MG077 Rua de Campolide 211 1995 0,1% 

MG078 Rua de Campolide 191 1992 4,4% 

MG079 Rua de Campolide 160 1990 10,3% 

MG080 Travessa do Calado 40 1957 87,3% 

MG081 Rua Visconde de Juromenha 18 1986 59,9% 

MG082 Rua Dom Carlos de Mascarenhas 26 1967 1,0% 

MG083 Rua Nery Delgado 8 1961 96,5% 

MG084 Rua de Moçambique 45 1967 40,2% 

MG085 Rua Palmira 14 1984 7,6% 

MG086 Rua Palmira 10 1957 50,2% 

MG087 Rua Palmira 9 1969 48,5% 

MG088 Rua Andrade 2 1964 81,9% 

MG089 Rua Maria da Fonte 23 1965 18,5% 

MG090 Rua da Bombarda 47 1995 2,9% 

MG091 Rua Visconde de Juromenha 9 1969 39,1% 

MG092 Rua das Olarias 16 1997 0,7% 

MG093 Rua das Olarias 18 1970 2,5% 

MG094 Rua Martins Sarmento 9 1974 98,4% 

MG095 Rua Martins Sarmento 26 2000 3,6% 

MG096 Rua de Caetano Palha 39 1970 7,5% 

MG097 Rua Martins Sarmento 20 1993 0,5% 

MG098 Rua das Gaivotas 1 1985 24,5% 

MG099 Travessa do Calado 36 1980 17,8% 

MG100 Travessa do Calado 15 1980 21,1% 
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A�EXO III 

CARACTERIZAÇÃO DOS FACTORES DE DEGRADAÇÃO PARA A AMOSTRA DO ESTUDO 

 

ID Ligante Espessura da película (μm) Textura Preparação da superfície Orientação 

MG001  - 678,90 Texturada Repintura sobre pintura antiga Este 

MG002  - 249,60 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Este 

MG003  - 524,80 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Este 

MG004  - 477,00 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG005  - 239,90 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG006  - 120,70 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG007  - 210,20 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG008  - 176,10 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG009  - 742,10 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG010  - 367,50 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG011  - 429,50 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG012  - 120,80 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Este 

MG013  - 132,00 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG014  - 97,40 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG015  - 220,70 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Este 

MG016  - 579,70 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Este 

MG017  - 149,20 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG018  - 506,00 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Oeste 

MG019  - 752,00 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Oeste 

MG020  - 608,00 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Oeste 

MG021  - 1052,50 Texturada Pintura sobre reboco Oeste 

MG022  - 375,90 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Oeste 

MG023  - 1222,10 Texturada Repintura sobre pintura antiga Oeste 

MG024 - 410,60 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Oeste 

MG025 PVA 988,80 Texturada Repintura sobre pintura antiga Oeste 

MG026  - 487,00 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG027  - 792,00 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG028  - 284,60 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Oeste 

MG029  - 689,00 Texturada Pintura sobre reboco Este 

MG030  - 1079,30 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Oeste 

MG031  - 319,55 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Oeste 

MG032  - 161,20 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Oeste 

MG033  - 478,70 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Oeste 

MG034  - 80,70 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Oeste 

MG035  - 373,40 Texturada Pintura sobre reboco Oeste 

MG036  - 1403,90 Texturada Repintura sobre pintura antiga Oeste 

MG037  - 197,90 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Oeste 

MG038  - 1404,40 Texturada Pintura sobre reboco Este 

MG039  - 193,80 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG040  - 1089,80 Texturada Repintura sobre pintura antiga Este 

MG041  - 119,60 Texturada Repintura sobre pintura antiga Este 

MG042  - 1047,20 Texturada Pintura sobre reboco Este 

MG043  - 100,00 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG044  - 404,55 Texturada Repintura sobre pintura antiga Este 

MG045  - 531,90 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG046  - 282,25 Texturada Repintura sobre pintura antiga Este 

MG047  - 1323,20 Texturada Pintura sobre reboco Este 

MG048  - 74,20 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Este 

MG049  - 333,75 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Este 

MG050  - 617,40 Texturada Repintura sobre pintura antiga Este 

MG051  - 703,50 Texturada Pintura sobre reboco Este 

MG052 Óleos sicativos 1013,80 Lisa - óleo Repintura sobre pintura antiga Sul 

MG053  - 468,80 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 
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MG054 Óleos sicativos 806,20 Lisa - óleo Repintura sobre pintura antiga Oeste 

MG055 Óleos sicativos 497,40 Lisa - óleo Pintura sobre reboco Sul 

MG056 Óleos sicativos 402,30 Lisa - óleo Pintura sobre reboco Oeste 

MG057 Acrílica 105,70 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Norte 

MG058  - 421,90 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Sul 

MG059 PVA 515,20 Texturada Repintura sobre pintura antiga Norte 

MG060  - 537,90 Texturada Pintura sobre reboco Oeste 

MG061 PVA 1344,60 Texturada Pintura sobre reboco Oeste 

MG062 Acrílica estirenada 1020,30 Texturada Pintura sobre reboco Oeste 

MG063  - 332,50 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG064 Óleos sicativos 536,60 Lisa - óleo Pintura sobre reboco Norte 

MG065 PVA 1499,50 Texturada Repintura sobre pintura antiga Este 

MG066 PVA 938,60 Texturada Repintura sobre pintura antiga Oeste 

MG067 PVA 363,40 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Oeste 

MG068 Acrílica 67,00 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Norte 

MG069 PVA 1102,80 Texturada Repintura sobre pintura antiga Norte 

MG070 Óleos sicativos 807,00 Lisa - óleo Pintura sobre reboco Sul 

MG071 PVA 401,10 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Sul 

MG072 PVA 414,20 Texturada Pintura sobre reboco Sul 

MG073 Óleos sicativos 1121,00 Lisa - óleo Repintura sobre pintura antiga Norte 

MG074 Óleos sicativos 687,50 Lisa - óleo Repintura sobre pintura antiga Norte 

MG075 PVA 851,20 Texturada Pintura sobre reboco Oeste 

MG076 PVA 705,90 Texturada Pintura sobre reboco Oeste 

MG077 PVA 694,70 Texturada Pintura sobre reboco Este 

MG078 PVA 1298,80 Texturada Pintura sobre reboco Este 

MG079 PVA 931,70 Texturada Pintura sobre reboco Oeste 

MG080 PVA 331,00 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Sul 

MG081 Acrílica 66,50 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Sul 

MG082 Acrílica estirenada 485,50 Texturada Repintura sobre pintura antiga Este 

MG083 Óleos sicativos 455,40 Lisa - óleo Pintura sobre reboco Sul 

MG084 PVA 604,20 Texturada Repintura sobre pintura antiga Este 

MG085 Não identificado 1448,20 Texturada Repintura sobre pintura antiga Oeste 

MG086 Óleos sicativos 986,90 Lisa - óleo Repintura sobre pintura antiga Oeste 

MG087 Óleos sicativos 618,10 Lisa - óleo Pintura sobre reboco Este 

MG088 Óleos sicativos 484,40 Lisa - óleo Repintura sobre pintura antiga Sul 

MG089 PVA 285,40 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG090 PVA 377,50 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG091 PVA 288,10 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Norte 

MG092 PVA 403,60 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Oeste 

MG093 Acrílica estirenada 1325,00 Texturada Pintura sobre reboco Oeste 

MG094 Óleos sicativos 819,50 Lisa - óleo Pintura sobre reboco Oeste 

MG095 PVA 153,20 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Este 

MG096 PVA 702,70 Texturada Repintura sobre pintura antiga Este 

MG097 PVA 955,10 Texturada Pintura sobre reboco Este 

MG098 PVA 511,80 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Este 

MG099 PVA 120,40 Lisa - plástica Pintura sobre reboco Sul 

MG100 PVA 369,70 Lisa - plástica Repintura sobre pintura antiga Norte 
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A�EXO IV 

IMAGE�S AMPLIADAS DAS AMOSTRAS DE TI�TA A�ALISADAS COM FTIR UTILIZA�DO 

O MÉTODO SEM EXTRACÇÃO DO LIGA�TE 

 

 

MG001 

(Ampliação 10X) 

MG002 

(Ampliação 10X) 

MG003 

(Ampliação 10X) 

MG004 

(Ampliação 10X) 

MG005 

(Ampliação 10X) 

MG006 

(Ampliação 20X) 

MG007 

(Ampliação 10X) 

MG008 

(Ampliação 10X) 

MG009 

(Ampliação 10X) 



Anexo IV  Vida útil de pinturas de fachadas de edifícios antigos 

 

IV-2 

 

 

 

MG010 

(Ampliação 20X) 

MG011 

(Ampliação 10X) 

MG012 

(Ampliação 10X) 

MG013 

(Ampliação 10X) 

MG014 

(Ampliação 20X) 

MG015 

(Ampliação 10X) 

MG016 

(Ampliação 20X) 

MG017 

(Ampliação 10X) 

MG018 

(Ampliação 10X) 

MG019 

(Ampliação 20X) 

MG020 

(Ampliação 20X) 

MG021 

(Ampliação 10X) 
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MG022 

(Ampliação 20X) 

MG023 

(Ampliação 10X) 

MG024 

(Ampliação 10X) 

MG025 

(Ampliação 10X) 

MG026 

(Ampliação 20X) 

MG027 

(Ampliação 20X) 

MG028 

(Ampliação 20X) 

MG052 

(Ampliação 10X) 

MG053 

(Ampliação 10X) 

MG054 

(Ampliação 20X) 

MG055 

(Ampliação 10X) 

MG056 

(Ampliação 20X) 
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MG057 

(Ampliação 10X) 

MG058 

(Ampliação 20X) 

MG059 

(Ampliação 20X) 

MG060 

(Ampliação 10X) 

MG061 

(Ampliação 10X) 

MG062 

(Ampliação 10X) 

MG063 

(Ampliação 20X) 

MG064 

(Ampliação 20X) 

MG065 

(Ampliação 10X) 

MG066 

(Ampliação 10X) 

MG067 

(Ampliação 20X) 

MG068 

(Ampliação 20X) 
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MG069 

(Ampliação 20X) 

MG070 

(Ampliação 20X) 

MG071 

(Ampliação 20X) 
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A�EXO V 

ESPECTROS DE TRA�SMITÂ�CIA OBTIDOS POR A�ÁLISE FTIR UTILIZA�DO O MÉTODO 

SEM EXTRACÇÃO DO LIGA�TE 

 

 

MG001 

 

 

MG002 
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MG003 

 

MG004 

 

MG005 
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MG006 

 

MG007 

 

MG008 
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MG009 

 

MG010 

 

MG011 
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MG012 

 

MG013 

 

MG014 
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MG015 

 

MG016 

 

MG017 
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MG018 

 

MG019 

 

MG020 
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MG021 

 

MG022 

 

MG023 
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MG024 

 

MG025 

 

MG026 
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MG027 

 

MG028 

 

MG052 
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MG053 

 

MG054 

 

MG055 
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MG056 

 

MG057 

 

MG058 
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MG059 

 

MG060 

 

MG061 
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MG062 

 

MG063 

 

MG064 
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MG065 

 

MG066 

 

MG067 
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MG068 

 

MG069 

 

MG070 
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MG071 
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A�EXO VI 

ESPECTROS DE TRA�SMITÂ�CIA OBTIDOS POR A�ÁLISE FTIR UTILIZA�DO O MÉTODO 

COM EXTRACÇÃO DO LIGA�TE 

 

 

MG025 

 

MG059 
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MG061 

 

MG062 

 

MG065 
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MG066 

 

MG067 

 

MG068 
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MG069 

 

MG071 

 

MG072 

 



Vida útil de pinturas de fachadas de edifícios antigos  Anexo VI  

 

VI-5 

 

MG075 

 

MG076 

 

MG077 
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MG078 

 

MG079 

 

MG082 
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VI-7 

 

MG084 

 

MG085 

 

MG086 

 



Anexo VI  Vida útil de pinturas de fachadas de edifícios antigos 
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MG087 

 

MG088 

 

MG089 
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VI-9 

 

MG090 

 

MG092 

 

MG093 
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MG096 

 

MG098 
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ANEXO VII 

CURVAS DE DEGRADAÇÃO GOMPERTZ, POTENCIAIS E WEIBULL 

I. FD1: ESPESSURA DA PELÍCULA 

Quadro I.1 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação do factor “espessura da película” 

(2 níveis). 

 Gompertz Potencial Weibull 

Nível 1 �� � ����,	�
��
��,������

 �� � 2,69105�����, ���� �! � 1 " �
�#

$
��,  ��%

&�

 

Nível 2 �� � ���
,
�� �
��,���'��

 �� � 1,71693�����, ���� �! � 1 " �
�#

$
�
,�	�	�

&�

 

 

Quadro I.2 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação do factor “espessura da película” (2 níveis). 

  -./0 -./1 -./2 

Nível 1 

Gompertz 58,753 10�� 75,47 134,22 

Potencial 50,333 10�� 102,13 152,46 

Weibull 56,673 10�� 95,46 152,13 

Nível 2 

Gompertz 57,483 10�� 112,13 169,61 

Potencial 45,843 10�� 136,42 182,26 

Weibull 47,843 10�� 123,91 171,78 
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Figura I.1 – Influência da espessura da película (2 níveis), modelação com curvas de Gompertz. 

 

Figura I.2 – Influência da espessura da película (2 níveis), modelação com curvas Potenciais. 

 

Figura I.3 – Influência da espessura da película (2 níveis), modelação com curvas Weibull. 
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Quadro I.3 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação do factor “espessura da película” 

(3 níveis). 

 Gompertz Potencial Weibull 

Nível 1 �� � ����,	�
��
��,������

 �� � 2,69105�����, ���� �! � 1 " �
�#

$
��,  ��%

&�

 

Nível 2 �� � ���	,%��%�
��,��'45�

 �� � 2,27155�����,�
��
 �! � 1 " �
�#

$
�
,�%� �

&�

 

Nível 3 �� � ��
 ,  	��
��,�6'65�

 �� � 1,84848�����, � %� �! � 1 " �
�#

$
� ,�����

&9

 

 

Quadro I.4 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação do factor “espessura da película” (3 níveis). 

  -./0 -./1 -./2 

Nível 1 

Gompertz 58,753 10�� 75,47 134,22 

Potencial 50,333 10�� 102,13 152,46 

Weibull 56,673 10�� 95,46 152,13 

Nível 2 

Gompertz 49,223 10�� 101,00 150,22 

Potencial 37,923 10�� 131,05 168,97 

Weibull 42,113 10�� 122,86 164,97 

Nível 3 

Gompertz 63,573 10�� 123,16 186,73 

Potencial 55,243 10�� 147,10 202,34 

Weibull 70,543 10�� 105,20 175,74 
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Figura I.4 – Influência da espessura da película (3 níveis), modelação com curvas de Gompertz. 

 

Figura I.5 – Influência da espessura da película (3 níveis), modelação com curvas Potenciais. 

 

Figura I.6 – Influência da espessura da película (3 níveis), modelação com curvas Weibull. 
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II. FD2: LIGANTE 

Quadro II.1 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação do factor “ligante”. 

 Gompertz Potencial Weibull 

PVA �� � ���	,��
��
��,�44���

 �� � 2,74796�����,�% �� �! � 1 " �
�#

$
	�,� 	%%

&5

 

Resinas acrílicas �� � ����
�,�����
��,��9���

 �� � 1,23358�����,�	�%	 �! � 1 " �
�#

$
�%,�
��

&��

 

Óleos sicativos �� � ���� ,��
� 
��,�'5�4�

 �� � 4,62851�����,��%
� �! � 1 " �
�#

$
� , �	 �

&�

 

 

Quadro II.2 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação do factor “ligante”. 

  -./0 -./1 -./2 

PVA 

Gompertz 24,953 10�� 86,39 111,34 

Potencial 20,863 10�� 82,54 103,40 

Weibull 19,103 10�� 96,66 115,76 

Resinas acrílicas 

Gompertz 88,293 10�� 175,91 264,20 

Potencial 62,793 10�� 427,27 490,06 

Weibull 78,523 10�� 174,71 253,22 

Óleos sicativos 

Gompertz 106,053 10�� 95,71 201,76 

Potencial 168,153 10�� 94,58 262,72 

Weibull 88,143 10�� 88,30 176,43 
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Figura II.1 – Influência do ligante, modelação com curvas de Gompertz. 

 

Figura II.2 – Influência do ligante, modelação com curvas Potenciais. 

 

Figura II.3 – Influência do ligante, modelação com curvas Weibull. 
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III. FD3: TEXTURA DA PELÍCULA 

Quadro III.1 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação do factor “textura da película”. 

 Gompertz Potencial Weibull 

Texturada �� � ����,	%���
��,�''9��

 �� � 1,52406��	� ,����� �! � 1 " �
�#

$
	�,�
�
�

&�

 

Lisa - plástica �� � ��� ,�	%�%
��,�65���

 �� � 2,94523�����,���	
 �! � 1 " �
�#

$
�	,�����

&�

 

Lisa - óleo �� � ���� ,��
� 
��,�'5�4�

 �� � 4,62851�����,��%
� �! � 1 " �
�#

$
� , �	 �

&�

 

 

Quadro III.2 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação do factor “textura da película”. 

  -./0 -./1 -./2 

Texturada 

Gompertz 21,683 10�� 103,84 125,52 

Potencial 9,493 10�� 177,63 187,12 

Weibull 15,313 10�� 125,00 140,31 

Lisa - plástica 

Gompertz 63,653 10�� 95,14 158,78 

Potencial 46,063 10�� 120,93 167,00 

Weibull 58,473 10�� 116,19 174,67 

Lisa - óleo 

Gompertz 106,053 10�� 95,71 201,76 

Potencial 168,153 10�� 94,58 262,72 

Weibull 88,143 10�� 88,30 176,43 
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Figura III.1 – Influência da textura da película, modelação com curvas de Gompertz. 

 

Figura III.2 – Influência da textura da película, modelação com curvas Potenciais. 

 

Figura III.3 – Influência da textura da película, modelação com curvas Weibull. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0 10 20 30 40 50 60 70

E
xt
en
sã
o 
d
o 
d
es
ta
ca
m
en
to
 (
%
)

Idade da pintura (anos)

Texturada

Lisa - plástica

Lisa -óleo

G-T

G-LP

G-LO

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0 10 20 30 40 50 60 70

E
xt
en
sã
o 
d
o 
d
es
ta
ca
m
en
to
 (
%
)

Idade da pintura (anos)

Texturada

Lisa - plástica

Lisa - óleo

P-T

P-LP

P-LO

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0 10 20 30 40 50 60 70

E
xt
en
sã
o 
d
o 
d
es
ta
ca
m
en
to
 (
%
)

Idade da pintura (anos)

Texturada

Lisa - plástica

Lisa - óleo

W-T

W-LP

W-LO



Vida útil de pinturas de fachadas de edifícios antigos  Anexo VII  

 

VII-9 
 

IV. FD4: PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

Quadro IV.1 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação do factor “preparação da superfície”. 

 Gompertz Potencial Weibull 

Pintura sobre reboco �� � ��	%,
�% �
��,�6��4�

 �� � 5,14940�����,		��� �! � 1 " �
�#

$
�	,�	��%

&�

 

Repintura sobre 

pintura antiga �� � ��
�,�
���
��,�6��6�

 �� � 4,06752�����,�%��� �! � 1 " �
�#

$
�	,� 	�


&�

 

 

 

Quadro IV.2 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação do factor “preparação da superfície”. 

  -./0 -./1 -./2 

Pintura sobre reboco 

Gompertz 63,113 10�� 103,27 166,38 

Potencial 56,293 10�� 114,58 170,87 

Weibull 57,823 10�� 106,70 164,52 

Repintura sobre 

pintura antiga 

Gompertz 56,693 10�� 101,70 158,39 

Potencial 46,903 10�� 131,95 178,85 

Weibull 48,613 10�� 130,55 179,16 
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Figura IV.1 – Influência da preparação da superfície, modelação com curvas de Gompertz. 

 

Figura IV.2 – Influência da preparação da superfície, modelação com curvas Potenciais. 

 

Figura IV.3 – Influência da preparação da superfície, modelação com curvas Weibull. 
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V. FD5: ORIENTAÇÃO SOLAR 

Quadro V.1 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação do factor “orientação solar”. 

 Gompertz Potencial Weibull 

Norte �� � ����, %���
��,��'6'�

 �� � 1,74841�����, �� 
 �! � 1 " �
�#

$
	�,�
	 �

&�

 

Sul �� � ��	 ,�����
��,��4�'�

 �� � 1,91062���� ,����
 �! � 1 " �
�#

$
��,�����

&�

 

Este �� � ��	�,�  �

��,��5���

 �� � 3,52976�����,� �%� �! � 1 " �
�#

$
��,�����

&�

 

Oeste �� � �����,���	%
��,�4��'�

 �� � 2,97340�����,��� 
 �! � 1 " �
�#

$
��,  	 	

&�

 

 

Quadro V.2 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação do factor “orientação solar”. 

  -./0 -./1 -./2 

Norte 

Gompertz 5,713 10�� 19,86 25,57 

Potencial 5,923 10�� 26,73 32,65 

Weibull 10,653 10�� 22,05 32,70 

Sul 

Gompertz 106,223 10�� 151,63 257,85 

Potencial 104,713 10�� 177,12 281,83 

Weibull 122,283 10�� 139,78 262,06 

Este 

Gompertz 39,223 10�� 78,42 117,64 

Potencial 24,913 10�� 108,36 133,27 

Weibull 29,343 10�� 98,96 128,30 

Oeste 

Gompertz 85,553 10�� 111,79 197,34 

Potencial 73,753 10�� 158,82 232,57 

Weibull 75,103 10�� 146,71 221,82 
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Figura V.1 – Influência da orientação solar, modelação com curvas de Gompertz. 

 

Figura V.2 – Influência da orientação solar, modelação com curvas Potenciais. 

 

Figura V.3 – Influência da orientação solar, modelação com curvas Weibull. 
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VI. COMBINAÇÃO DE FACTORES DE 

DEGRADAÇÃO 

6.1. FD3: TEXTURA DA PELÍCULA + FD4: PREPARAÇÃO DA 

SUPERFÍCIE 

6.1.1. FD4 + FD3: TEXTURA DA PELÍCULA – TEXTURADA 

Quadro VI.1 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação simultânea dos factores “textura da 

película: texturada” e “preparação da superfície”. 

  Gompertz Potencial Weibull 

T
ex
tu
ra
da

 

Pintura sobre 

reboco 
�� � ���	,	%�%�

��,�46�6�
 �� � 8,86941���� ,��%	
 �! � 1 " �

�#
$

	�, �
%	
&�

 

Repintura sobre 

pintura antiga 
�� � ����,�
�	�

��,��'9��
 �� � 2,21613�����,����  �! � 1 " �

�#
$

�
,���
%
&9

 

 

Quadro VI.2 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação simultânea dos factores “textura da película: texturada” e “preparação da superfície”. 

   -./0 -./1 -./2 

T
ex
tu
ra
da

 

Pintura sobre reboco 

Gompertz 10,313 10�� 77,23 87,54 

Potencial 5,023 10�� 124,60 129,62 

Weibull 16,723 10�� 88,24 104,95 

Repintura sobre pintura antiga 

Gompertz 20,683 10�� 109,70 130,38 

Potencial 10,493 10�� 191,88 202,38 

Weibull 16,713 10�� 157,59 174,30 
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Figura VI.1 – Combinação “textura da película: texturada” e “preparação da superfície” – modelação com curvas 

de Gompertz. 

 

Figura VI.2 – Combinação “textura da película: texturada” e “preparação da superfície” – modelação com curvas 

Potenciais. 

 

Figura VI.3 – Combinação “textura da película: texturada” e “preparação da superfície” – modelação com curvas 

Weibull. 
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6.1.2. FD4 + FD3: TEXTURA DA PELÍCULA – LISA – PLÁSTICA 

Quadro VI.3 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação simultânea dos factores “textura da 

película: lisa – plástica” e “preparação da superfície”. 

  Gompertz Potencial Weibull 

L
is
a 
- 
pl
ás
ti
ca
  Pintura sobre 

reboco 
�� � ���%,�
�	�

��,��9�6�
 �� � 2,22050�����,�
�
� �! � 1 " �

�#
$

�
,�%���
&�

 

Repintura sobre 

pintura antiga 
�� � ��%�,
	���

��,���55�
 �� � 4,12906�����,�	�	
 �! � 1 " �

�#
$

�
,
%�	�
&�

 

 

Quadro VI.4 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação simultânea dos factores “textura da película: lisa – plástica” e “preparação da 

superfície”. 

   -./0 -./1 -./2 

L
is
a 
– 
pl
ás
ti
ca

 

Pintura sobre reboco 

Gompertz 57,923 10�� 95,13 153,05 

Potencial 40,613 10�� 118,72 159,34 

Weibull 48,953 10�� 115,38 164,33 

Repintura sobre pintura antiga 

Gompertz 65,333 10�� 82,43 147,76 

Potencial 55,013 10�� 101,43 156,44 

Weibull 60,793 10�� 104,41 165,20 
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Figura VI.4 – Combinação “textura da película: lisa – plástica” e “preparação da superfície” – modelação com 

curvas de Gompertz. 

 

Figura VI.5 – Combinação “textura da película: lisa – plástica” e “preparação da superfície” – modelação com 

curvas Potenciais. 

 

Figura VI.6 – Combinação “textura da película: lisa – plástica” e “preparação da superfície” – modelação com 

curvas Weibull. 
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6.1.3. FD4 + FD3: TEXTURA DA PELÍCULA – LISA – ÓLEO 

Quadro VI.5 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação simultânea dos factores “textura da 

película: lisa – óleo” e “preparação da superfície”. 

  Gompertz Potencial Weibull 

L
is
a 
– 
ól
eo
  

Pintura sobre 

reboco 
�� � ��%��,  � �

��,��'6��
 �� � 3,65232�����,%���� �! � 1 " �

�#
$

��,
����
&�

 

Repintura 

sobre pintura 

antiga 

�� � ��
�,�	���
��,��'�6�

 �� � 1,46360��	� ,����� �! � 1 " �
�#

$
��,��%



&�

 

 

Quadro VI.6 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação simultânea dos factores “textura da película: lisa – óleo” e “preparação da superfície”. 

   -./0 -./1 -./2 

L
is
a 
– 
ól
eo

 

Pintura sobre reboco 

Gompertz 130,513 10�� 129,75 260,27 

Potencial 115,083 10�� 142,34 257,42 

Weibull 109,563 10�� 118,93 228,49 

Repintura sobre pintura antiga 

Gompertz 51,833 10�� 49,18 101,01 

Potencial 59,483 10�� 55,65 115,13 

Weibull 58,323 10�� 44,87 103,20 
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Figura VI.7 – Combinação “textura da película: lisa – óleo” e “preparação da superfície” – modelação com curvas 

de Gompertz. 

 

Figura VI.8 – Combinação “textura da película: lisa – óleo” e “preparação da superfície” – modelação com curvas 

Potenciais. 

 

Figura VI.9 – Combinação “textura da película: lisa – óleo” e “preparação da superfície” – modelação com curvas 

Weibull. 
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6.2. FD1: ESPESSURA + FD4: PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE 

6.2.1. FD4 + FD1: ESPESSURA DA PELÍCULA – NÍVEL 1 (ESPESSURA < 

400 ΜM) 

Quadro VI.7 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação simultânea dos factores “espessura da 

película: nível 1” e “preparação da superfície”. 

  Gompertz Potencial Weibull 

N
ív
el
 1
 

Pintura sobre 

reboco 
�� � ��	�,�%
��

��,�555'�
 �� � 6,48681�����,��	�	 �! � 1 " �

�#
$

��, ����
&�

 

Repintura sobre 

pintura antiga 
�� � ���� ,
����

��,���'6�
 �� � 1,68337�����,	���� �! � 1 " �

�#
$

�%,�  � 
&�

 

 

Quadro VI.8 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação simultânea dos factores “espessura da película: nível 1” e “preparação da superfície”. 

   -./0 -./1 -./2 

N
ív
el
 1
 

Pintura sobre reboco 

Gompertz 43,213 10�� 59,66 102,88 

Potencial 39,813 10�� 86,23 126,04 

Weibull 43,373 10�� 79,62 123,00 

Repintura sobre pintura antiga 

Gompertz 82,913 10�� 96,40 179,31 

Potencial 86,943 10�� 122,56 209,51 

Weibull 77,293 10�� 119,60 196,60 
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Figura VI.10 – Combinação “espessura da película: nível 1” e “preparação da superfície” – modelação com curvas 

de Gompertz. 

 

Figura VI.11 – Combinação “espessura da película: nível 1” e “preparação da superfície” – modelação com curvas 

Potenciais. 

 

Figura VI.12 – Combinação “espessura da película: nível 1” e “preparação da superfície” – modelação com curvas 

Weibull. 
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6.2.2. FD4 + FD1: ESPESSURA DA PELÍCULA – NÍVEL 2 (ESPESSURA ≥ 

400 ΜM) 

Quadro VI.9 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação simultânea dos factores “espessura da 

película: nível 2” e “preparação da superfície”. 

  Gompertz Potencial Weibull 

N
ív
el
 2
  

Pintura sobre 

reboco 
�� � ���%,	
		�

��,�6����
 �� � 3,76468�����,����  �! � 1 " �

�#
$

��,	%�% 
&�

 

Repintura sobre 

pintura antiga 
�� � ����,���	�

��,��4�'�
 �� � 3,02198�����,�� �� �! � 1 " �

�#
$

��,����%
&�

 

 

Quadro VI.10 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação simultânea dos factores “espessura da película: nível 2” e “preparação da superfície”. 

   -./0 -./1 -./2 

N
ív
el
 2
 

Pintura sobre reboco 

Gompertz 72,373 10�� 125,01 197,38 

Potencial 60,473 10�� 123,18 183,64 

Weibull 63,783 10�� 118,77 182,55 

Repintura sobre pintura antiga 

Gompertz 34,483 10�� 89,14 123,61 

Potencial 30,553 10�� 133,16 163,71 

Weibull 30,533 10�� 124,72 155,25 
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Figura VI.13 – Combinação “espessura da película: nível 2” e “preparação da superfície” – modelação com curvas 

de Gompertz. 

 

Figura VI.14 – Combinação “espessura da película: nível 2” e “preparação da superfície” – modelação com curvas 

Potenciais. 

 

Figura VI.15 – Combinação “espessura da película: nível 2” e “preparação da superfície” – modelação com curvas 

Weibull. 
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6.3. FD3: TEXTURA DA PELÍCULA + FD1: ESPESSURA DA 

PELÍCULA 

6.3.1. FD1 + FD3: TEXTURA DA PELÍCULA – TEXTURADA 

Quadro VI.11 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação simultânea dos factores “textura da 

película: texturada” e “espessura da película”. 

  Gompertz Potencial Weibull 

T
ex
tu
ra
da

 Nível 1 �� � ��	�,		  	
��,���94�

 �� � 1,05036�����,����� �! � 1 " �
�#

$
	�,�
��	

&�

 

Nível 2 �� � �� �,����	
��,�4���

 �� � 8,13369�����,���	
 �! � 1 " �
�#

$
	�, �	
%

&�

 

 

Quadro VI.12 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação simultânea dos factores “textura da película: texturada” e “espessura da película”. 

   -./0 -./1 -./2 

T
ex
tu
ra
da

 

Nível 1 

Gompertz 20,163 10�� 102,42 122,58 

Potencial 9,883 10�� 167,41 177,28 

Weibull 12,143 10�� 151,38 163,52 

Nível 2 

Gompertz 17,013 10�� 97,17 114,17 

Potencial 10,683 10�� 127,89 138,57 

Weibull 16,723 10�� 102,53 119,25 
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Figura VI.16 – Combinação “textura da película: texturada” e “espessura da película” – modelação com curvas de 

Gompertz. 

 

Figura VI.17 – Combinação “textura da película: texturada” e “espessura da película” – modelação com curvas 

Potenciais. 

 

Figura VI.18 – Combinação “textura da película: texturada” e “espessura da película” – modelação com curvas 

Weibull. 
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6.3.2. FD1 + FD3: TEXTURA DA PELÍCULA – LISA – PLÁSTICA  

Quadro VI.13 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação simultânea dos factores “textura da 

película: lisa – plástica” e “espessura da película”. 

  Gompertz Potencial Weibull 

L
is
a 
– 
pl
ás
ti
ca

 

Nível 1 �� � ����,

���
��,�5'4��

 �� � 3,13070�����, ��%  �! � 1 " �
�#

$
��,�����

&�

 

Nível 2 �� � ��	�,���	�
��,�'�9'�

 �� � 1,66434�����,��	 � �! � 1 " �
�#

$
	�,%���	

&�

 

 

Quadro VI.14 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação simultânea dos factores “textura da película: lisa – plástica” e “espessura da película”. 

   -./0 -./1 -./2 

L
is
a 
– 
pl
ás
ti
ca

 

Nível 1 

Gompertz 63,373 10�� 80,03 143,41 

Potencial 59,403 10�� 97,54 152,44 

Weibull 61,953 10�� 91,65 153,60 

Nível 2 

Gompertz 27,433 10�� 93,46 120,89 

Potencial 16,193 10�� 117,27 133,45 

Weibull 18,763 10�� 125,54 144,30 
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Figura VI.19 – Combinação “textura da película: lisa – plástica” e “espessura da película” – modelação com 

curvas de Gompertz. 

 

Figura VI.20 – Combinação “textura da película: lisa – plástica” e “espessura da película” – modelação com 

curvas Potenciais. 

 

Figura VI.21 – Combinação “textura da película: lisa – plástica” e “espessura da película” – modelação com 

curvas Weibull. 
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6.3.1. FD1 + FD3: TEXTURA DA PELÍCULA – LISA – ÓLEO  

Quadro VI.15 – Equações das curvas de degradação obtidas por aplicação simultânea dos factores “textura da 

película: lisa – óleo” e “espessura da película”. 

  Gompertz Potencial Weibull 

L
is
a 
– 
ól
eo

 Nível 1 �� � ��	������,�	���
��,599���

 �� � 2,05315�����,� ��% �! � 1 " �
�#

$
��,�%���

&�

 

Nível 2 �� � ���	��,��	��
��,6�����

 �� � 3,24524�����,��%�% �! � 1 " �
�#

$
�%, 	���

&�

 

 

Quadro VI.16 – Valores de �*+
�
, �*+

�
 e �*+, obtidos no ajuste das curvas de degradação ao gráfico de 

degradação com aplicação simultânea dos factores “textura da película: lisa – óleo” e “espessura da película”. 

   -./0 -./1 -./2 

L
is
a 
– 
ól
eo

 

Nível 1 

Gompertz 89,763 10�� 13,45 103,21 

Potencial 53,673 10�� 41,72 95,38 

Weibull 67,143 10�� 18,43 85,56 

Nível 2 

Gompertz 85,733 10�� 174,04 259,77 

Potencial 184,603 10�� 142,21 326,81 

Weibull 92,093 10�� 147,59 239,68 
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Figura VI.22 – Combinação “textura da película: lisa – óleo” e “espessura da película” – modelação com curvas de 

Gompertz. 

 

Figura VI.23 – Combinação “textura da película: lisa – óleo” e “espessura da película” – modelação com curvas 

Potenciais. 

 

Figura VI.24 – Combinação “textura da película: lisa – óleo” e “espessura da película” – modelação com curvas 

Weibull. 
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