
Resumo 

Portugal foi o país europeu que, a partir do século XVI, mais utilizou o revestimento cerâmico em 

fachadas. Actualmente, este tipo de revestimento contínua a ser amplamente utilizado, 

contribuindo para a valorização das edificações, por se esperar deles uma elevada durabilidade, 

vasta funcionalidade e bom desempenho estético.  

Contudo, apesar do grande desenvolvimento da indústria da cerâmica e dos processos de fixação 

dos ladrilhos cerâmicos, os problemas relacionados com o seu destacamento são hoje uma 

patologia grave e frequente, registada quer nos primeiros anos de utilização quer após longos 

períodos de desempenho adequado. Faltam-nos métodos objectivos, capazes de avaliar o 

desempenho de materiais e componentes da construção ao longo da sua vida útil.  

Os sistemas de revestimento cerâmico aderentes ao suporte são compostos basicamente pelos 

ladrilhos cerâmicos, pelo produto de colagem e pelo produto de preenchimento das juntas entre 

ladrilhos. Estes materiais estão sujeitos a variações de temperatura e humidade, à radiação solar e 

à chuva, especialmente quando aplicados em fachadas. A resposta dos materiais a esses agentes 

de degradação é denunciada pelo decréscimo do desempenho de algumas das suas 

características fundamentais.  

Com o objectivo de avaliar a influência do envelhecimento no desempenho dos cimentos-cola 

efectuámos um conjunto de ensaios na câmara de envelhecimento acelerado disponível no 

Laboratório de Física das Construções da Faculdade de Engenharia do Porto – LFC, FEUP.  

Estimou-se a durabilidade dos cimentos-cola em função do decréscimo do seu desempenho 

relativamente à tensão de aderência ao longo de diversos ciclos de envelhecimento artificial 

acelerado, estabelecendo-se um modelo de previsão da vida útil para este tipo de materiais com 

base na correlação entre os resultados dos ensaios de curta duração – ensaios de envelhecimento 

artificial acelerado, e os resultados dos ensaios de longa duração – ensaios de envelhecimento 

natural.  

Abstract 

The use of ceramic on external wall tiling systems bedded in mortar or in cement-based adhesives, 

as long tradition in Portugal. However, in the last few years many pathologies, such as adhesion 

failure of ceramic wall tiles, appear. One of the fundamental cause is the inadequate selection of 

the cementitious adhesives.  



The performance of the adhesive is usually evaluated in the initial period. The knowledge of 

adhesives' characteristics at the initial moment is essential for its classification and marking. 

However, it does not inform us of the performance during its working life. Objective methods which 

are able to evaluate the building materials and components’ performance through its service life are 

lacking.  

This study’s main goal is to evaluate the durability of the cementitious adhesives in relation to its 

decreasing performance towards the tensile adhesion strength and discuss criterion of long-term 

selection of the most adequate adhesive to apply on external ceramic wall tilling systems.  

At Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto's (FEUP) Building Physics Laboratory - 

LFC, about 40 samples were submitted to more than hundred accelerated aging cycles. A model to 

predict cementitious adhesives’ service life was established through the correlation between 

artificial accelerated aging tests and natural aging tests.  


