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RESUMO 

A procura de soluções de revestimento inovadoras, que cumpram, além das suas tradicionais funções, 

as crescentes exigências em termos térmicos e acústicos, tem levado à utilização de novos materiais 

cujas características a longo prazo nem sempre são bem conhecidas. 

Tendo em conta que a aderência é uma das principais características a exigir a um revestimento, o 

ensaios e arrancamento por tracção – pull-off, assume uma importância primordial nesta área do 

conhecimento. 

Este é um método recomendado nas normas técnicas e habitualmente referido na comunidade científi-

ca para quantificar a aderência, e consequentemente o desempenho em serviço dos revestimentos. A 

norma americana ASTM E2270-05 recomenda a execução de, no mínimo, três testes de arrancamento 

por paramento aquando de uma inspecção detalhada. 

Esta metodologia apresenta diversas vantagens, nomeadamente o custo da sua aplicação, o tipo de 

resultados que fornece e sua fiabilidade, o facto de não necessitar de análise laboratorial e a possibili-

dade de obter informação quantitativa acerca da aderência, permitindo a sua monitorização ao longo 

do tempo. São também apontadas algumas desvantagens que passam essencialmente pelo facto de se 

tratar de uma técnica de ensaio destrutiva que obriga a reparações nas zonas ensaiadas. O tempo 

necessário para aplicação da técnica e a necessidade de meios auxiliares de acesso são outras limita-

ções apontadas. 

Um dos objectivos deste trabalho é conhecer o ensaio de arrancamento por tracção, suas característi-

cas, procedimentos, e sobretudo suas limitações e campo de aplicação. Procedeu-se a uma revisão 

bibliográfica sobre o tema, incidindo principalmente nas normas que regem a realização do ensaio e na 

quantificação dos resultados expectáveis aquando da sua aplicação a diversos materiais. 

A análise da qualidade dos resultados fornecidos pelo ensaio de arrancamento por tracção constitui 

outro dos objectivos do trabalho. Para quantificação deste parâmetro foi estudada uma amostra com-

posta por 23 boletins de ensaio realizados pelo LFC-FEUP, que representam 19 inspecções in-situ e 4 

estudos laboratoriais. 

Em cada um destes estudos foi possível identificar diferentes situações, quer ao nível dos materiais de 

revestimentos e de suporte, quer nos procedimentos de ensaio seguidos. Assim optou-se por subdividir 

os dados dos boletins de ensaio em grupos. Assim sendo, estamos perante uma amostra de 84 casos de 

estudo, correspondendo a 63 ensaios in-situ e 21 ensaios laboratoriais. 

A análise efectuada permitiu confirmar a adequabilidade do ensaio de arrancamento por tracção na 

avaliação da aderência de sistemas de revestimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: aderência, revestimento, ensaio, arrancamento, diagnóstico. 
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ABSTRACT 

The demand for innovative coating solutions, satisfying not only its traditional functions but also in-

creasing standards in thermal and acoustic regulations, has led to the use of new materials whose long-

term characteristics are not always well known. 

Given that adhesion is one of the main features to require a coating, the pull-off test is of great impor-

tance in this area of knowledge. 

This method of test is recommended in codes and commonly referred to in scientific publications to 

quantify adhesion, and consequently to appraise the in service performance of coatings. American 

standard ASTM E2270-05 recommends that at least three pull-off tests must be carried out during a 

detailed inspection. 

This methodology presents several advantages, including the cost of its implementation, the type of 

results provided and their reliability, the fact that it does not require laboratory analysis and the possi-

bility to obtain quantitative information about the bond strength which allows monitoring over time. 

Some disadvantages have also been pointed, especially the fact that it is a destructive technique that 

requires repairs in the tested areas. The duration of the technique’s application and the need for aux-

iliary means of access are other limitations of the method. 

One of the objectives of this work was to gather information about the pull-off test technique, its fea-

tures, procedures, and especially its limitations and scope. There was a literature review on the subject, 

focusing mainly on rules governing the conduct of the trial and the quantification of expected results 

when applied to different materials. 

The analysis of the quality of results provided by pull-off test is another of the objectives of this work. 

To quantify this parameter a sample consisting of 23 test reports conducted by LFC-FEUP was stu-

died. The sample consisted on 19 in-situ inspections and 4 laboratory studies. In each of these reports 

different situations were identified in terms of materials, coatings and support, and in testing proce-

dures followed. Therefore the results in each test report were divided in 84 case studies, corresponding 

to 63 in-situ tests and 21 laboratory tests. 

The analysis performed has confirmed the pull-off test adequacy in the assessment of coating systems’ 

adhesion. 

 

KEYWORDS: adhesion, wall coating, pull-off, test, assessment. 
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1  
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

Um dos resultados da era tecnológica em que vivemos é que todos os processos industriais têm vindo 

a ser refinados e optimizados numa tentativa constante de melhorar a sua eficiência. A indústria da 

construção não foge a esta tendência. O objectivo de qualquer equipa de projecto é conceber estruturas 

ao menor custo e construi-las o mais rapidamente possível. Esta visão tem conduzido a projectos bem 

sucedidos em que o cliente recebe um produto final economicamente viável. Existem no entanto situa-

ções em que o produto final não satisfaz as especificações requeridas, levando a que o cliente final 

incorra em custos acrescidos para rectificar estes problemas [1]. 

Muitos têm sido os estudos realizados na área da durabilidade e avaliação do desempenho de materiais 

e sistemas de construção visando a melhoria do conhecimento nesta área. A definição de critérios de 

desempenho que permitam avaliar a capacidade das soluções construtivas em satisfazer as funções 

para as quais foram concebidas é fundamental. A avaliação de parâmetros de comportamento no 

período inicial da vida deve ser orientada para a tentativa de prever o comportamento dos materiais e 

sistemas a longo prazo. 

A avaliação do desempenho de elementos da construção inclui a definição das funções, das exigências 

funcionais, das características de desempenho, de requisitos (regulamentares e adicionais) e da aplica-

ção de métodos de verificação. A satisfação dos critérios de desempenho definidos depende significa-

tivamente dos métodos de verificação disponíveis para a sua avaliação [2]. 

A envolvente exterior, devido à sua importância tanto no desempenho térmico e acústico dos edificios, 

como na sua imagem, é dos órgãos que mais preocupações levantam ao nível da durabilidade. Ao 

mesmo tempo, a sua permanente exposição às acções externas e o seu papel de protecção das alvena-

rias levam a que sejam frequentemente alvo de intervenções [3]. 

No passado a generalidade das paredes era revestida com rebocos tradicionais. Com o passar dos anos, 

as evoluções tecnológicas e a crescente dificuldade em conseguir mão-de-obra capaz de realizar rebo-

cos com qualidade, fizeram surgir vários tipos de acabamento que rapidamente ganharam significado 

na construção nacional. Entre esses revestimentos destacam-se os ladrilhos cerâmicos, as placas de 

pedra natural, ambos fixados por colagem (placas de pedra de maiores dimensões são frequentemente 

fixadas mecanicamente), os revestimentos monocamada, as paredes de alvenaria à vista e os sistemas 

de isolamento térmico pelo exterior [4]. 

A qualidade dos revestimentos é fundamental para asseguras as condições de habitabilidade e conforto 

dos locais onde vivemos e trabalhamos. A escolha da solução de parede deve ser feita como um todo, 

assegurando a compatibilidade entre as diferentes camadas do sistema, tanto ao nível das suas proprie-
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dades físicas (por exemplo planeza e capacidade de suporte), como ao nível das propriedades quími-

cas. 

O desempenho dos vários componentes dos sistemas de revestimento é avaliado no momento da apli-

cação. A marcação CE impõe características de desempenho no momento inicial, que apesar de impor-

tantes não são suficientes para assegurar o desempenho do produto durante o seu período de vida útil. 

 

 

Fig. 1 – Marcação CE. Exemplo de etiqueta do fabricante / cimentos-cola 

 

Apesar do grande desenvolvimento da indústria da construção, e das preocupações com a qualidade 

dos materiais e processos construtivos, os problemas relacionados com os revestimentos exteriores são 

hoje uma patologia grave e frequentemente observável tanto nos primeiros anos de utilização, como 

após longos períodos de desempenho satisfatório. 

 

1.2. INTERESSE E OBJECTIVOS 

A procura de soluções de revestimento inovadoras, que cumpram, além das suas funções tradicionais, 

as crescentes exigências em termos térmicos e acústicos, tem levado à utilização de novos materiais 

cujas características a longo prazo nem sempre são bem conhecidas. Aliada a estas necessidades estão 

requisitos estéticos e arquitectónicos cada vez mais rigorosos. 

Estas preocupações levam a que vários investigadores tenham direccionado os seus estudos para a 

análise da durabilidade dos materiais, criando modelos de degradação que forneçam informação acerca 

da evolução do comportamento de novos materiais. Estes modelos são baseados no cruzamento de 

dados de inspecções, modelações teóricas e ensaios laboratoriais ou de campo. 

Tendo em conta que a aderência é uma das principais características a exigir a um revestimento, o 

ensaio e arrancamento por tracção – pull-off, assume uma importância primordial nesta área do conhe-

cimento. 

Assim, tirando partido dos dados recolhidos pelo LFC-FEUP em vários estudos realizados nesta área, 

pretende-se neste trabalho dar um contributo para o conhecimento relativo à utilização desta técnica de 

ensaio. 
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Os objectivos principais deste trabalho passam por: 

 fazer uma recolha bibliográfica acerca do ensaio de arrancamento por tracção, analisando 

as normas que definem a sua realização; 

 recolher informação acerca do estado actual do conhecimento no que diz respeito aos 

parâmetros medidos por este ensaio, procurando valores de referência que permitam uma 

correcta interpretação dos resultados obtidos; 

 analisar o campo de aplicação do ensaio através da informação disponível acerca das ins-

pecções realizadas pelo LFC; 

 analisar o grau de confiança dos resultados obtidos procurando materiais ou procedimen-

tos que conduzam a resultados menos fiáveis, e que portanto devam ser evitados; 

 identificar as potencialidades deste ensaio no apoio ao diagnostico de patologias; 

 detectar limitações à aplicação do ensaio e dificuldades à interpretação dos resultados; 

 

1.3. ESTRUTURA 

Esta dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos: 

 No Capítulo 1, INTRODUÇÃO, faz-se um breve enquadramento do tema, evidenciando a 

importância da avaliação do comportamento dos sistemas construtivos, e em particular 

das condições de aderência dos revestimentos, sendo ainda apresentados os principais 

objectivos a atingir com o estudo realizado; 

 No Capítulo 2, ESTADO DA ARTE, é descrito o estado actual do conhecimento nesta 

área. Os resultados da pesquisa bibliográfica que incidiu sobretudo nos documentos nor-

mativos que regem a execução do ensaio de arrancamento por tracção e em especifica-

ções de requisitos de comportamento de vários sistemas de revestimento. Foi também 

consultada uma série de publicações de carácter técnico e científico com interesse nesta 

área; 

 No Capítulo 3, AMOSTRA, são apresentados os dados que servem de base a este traba-

lho. Estes dados correspondem aos resultados de ensaios de arrancamento por tracção 

levados a cabo pelo LFC-FEUP ao longo da sua existência. Alguns destes ensaios resul-

tam de estudos laboratoriais sobre o comportamento de sistemas construtivos e materiais, 

mas a grande maioria são resultantes de inspecções in-situ levadas a cabo por este labora-

tório ao longo dos anos; 

 No Capítulo 4, ANÁLISE DA AMOSTRA, são tratados os dados recolhidos, fazendo-se 

o cruzamento das várias variáveis em estudo com vista à identificação de padrões de 

comportamento do ensaio que possam conduzir à identificação de limitações na sua apli-

cação; 

 No Capítulo 5, CONCLUSÕES, sintetizam-se os resultados da análise efectuada 

apresentando-se as conclusões finais do estudo. 
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2  
ESTADO DA ARTE 

 

 

2.1. ADERÊNCIA 

A tensão de aderência é das principais propriedades exigidas a um revestimento, sendo definida como 

a força máxima de rotura por unidade de superfície, que pode ser medida com a aplicação de uma for-

ça de tracção ou de corte [5]. 

Existem dois processos fundamentais pelos quais se dá a colagem: processos de natureza mecânica e 

processos de natureza química; 

 

 

Fig. 2 – Mecanismo de aderência mecânica de revestimentos ao suporte [6] 

 

A aderência da argamassa endurecida ao suporte decorre essencialmente de fenómenos mecânicos 

devido à penetração da leitança [6], ou da própria argamassa, nos poros e rugosidades da camada de 

suporte. Ocorrem fenómenos de precipitação dos produtos de hidratação do cimento, nomeadamente 

da etringita exercendo-se uma acção de ancoragem da argamassa à base – Aderência Mecânica. 

Por outro lado, a utilização de cimentos-cola (ou outros materiais idênticos) baseia-se na presença de 

resinas que produzem uma aderência através de ligações químicas – Aderência Química. 

Nos casos em que os materiais de suporte e revestimento apresentam uma estrutura muito coesa, e 

com poucos poros, a aderência mecânica poderá não ser suficiente para garantir as adequadas condi-

ções de segurança. Impõe-se assim a utilização de produtos que promovam a aderência química [7]. 

Pode dizer-se que quanto melhor for o contacto entre as interfaces, maior será a aderência obtida. 

Assim, a aderência de rebocos depende directamente da trabalhabilidade da argamassa, da energia de 

impacto durante a aplicação, das características dos vários materiais envolvido e de factores externos. 

Na Fig. 3 estão representados os principais factores que influenciam a aderência. 
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Fig. 3 – Factores que influenciam a aderência das argamassas sobre base porosa (adaptado de [8]) 

                                                                                                                                                                  

A garantia do respeito do Requisito Essencial “Segurança na Utilização” está, no contexto dos siste-

mas de revestimento, associada sobretudo ao risco de destacamento e queda de partes do sistema sobre 

os utentes ou sobre pessoas na proximidade [7]. 

Segundo a Directiva dos Produtos de Construção, a resistência dos elementos que não desempenham 

funções estruturais deve ser avaliada no âmbito da segurança na utilização. Assim, o dimensionamento 

dos sistemas de revestimento deve garantir a sua segurança face às solicitações decorrentes das condi-

ções normais de uso, nomeadamente [7]: 

 O peso próprio e sobrecargas decorrentes da sua utilização normal; 

 Os choques normais ou acidentais; 

 Acções climáticas extremas, tais como as solicitações higrotérmicas, a acção da neve e do 

vento; 

 Deformações impostas; 

Encontra-se demasiadas vezes em publicações técnicas e cientificas o termo adesão aplicado como 

sinonimo de aderência. Apesar dos dois termos serem de facto sinónimos, o seu campo de aplicação é 

distinto. O termo adesão é aplicado a pessoas significando por exemplo uma ligação ideológica. A 

palavra aderência por seu lado aplica-se a substâncias e materiais e à sua ligação pelo que este é o 

termo correcto nesta área do conhecimento [9]. 

Alguns autores defendem que o termo resistência de aderência deve ser aplicado apenas quando da 

aplicação deste ensaio resulte uma rotura adesiva numa das interfaces do sistema de revestimento. 

Assim falaríamos de resistência de aderência da interface e não do revestimento. Neste trabalho optou-

se por não fazer esta distinção, pelo que os termos tensão de aderência, resistência à tracção ou tensão 

de rotura serão utilizados indiscriminadamente para denominar o resultado do ensaio conforme for 

mais conveniente. 

 

2.2. PRINCIPAIS ANOMALIAS DE REVESTIMENTOS E SUA CORRECÇÃO 

Os problemas que mais afectam as paredes são a fissuração, defeitos associados à acção da humidade 

e a perda de aderência com ou sem destacamento. Os rebocos podem apresentar fenómenos de perda 
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de coesão e desagregação por falta de resistência mecânica, ou de descolamento por falta de aderência 

entre este e o suporte [10]. 

No caso dos revestimentos descontínuos aderentes, tanto ladrilhos cerâmicos como placas de pedra 

natural, a ocorrência de descolamento representa 50 % do total de anomalias registadas [10]. Dentro 

deste grupo podemos distinguir dois tipos de descolamento: descolamento localizado e descolamento 

generalizado; 

O descolamento localizado ocorre sobretudo devido à fissuração do suporte, à concentração de tensões 

em pontos singulares ou à entrada de água para o suporte. A utilização de argamassas no limite do seu 

tempo aberto promove também este tipo de descolamento. Quando os fenómenos descritos ocorrem 

em sistemas com elevada aderência o revestimento poderá sofrer fissuração [7] e não se destacar. 

O descolamento generalizado ocorre, em geral, por deficiência da camada adesiva, quer por falta de 

qualidade do produto, quer por dificuldades na sua aplicação [7]. 

Quando o deslocamento generalizado está associado ao empolamento do revestimento, o problema 

poderá ter origem na excessiva deformabilidade dos ladrilhos, não compensada por juntas de dilatação 

[7]. 

O Quadro 1 analisa os tipos de rotura entre as várias camadas de um sistema de revestimento cerâmico 

aderente, indicando os principais fenómenos que lhes dão origem. 

 

Quadro 1 – Tipos de rotura das ligações ladrilho-cola-suporte e suas causas [7] 

Tipo de Rotura Origem dos fenómenos 

Rotura adesiva ladrilho-cola Aplicação de cola que já tinha ultrapassado o seu tempo 

de abertura real, ou de cola que não é adequada para o 

grau de porosidade dos ladrilhos. 

Rotura coesiva da cola Utilização prematura do revestimento, antes de a cola 

ter adquirido o desempenho necessário 

Rotura adesiva da cola-suporte Contágios do suporte por produtos cobertos de pó, 

suporte demasiado quente ou seco no momento da 

aplicação da cola, ou cola inadequada para o grau de 

absorção de água do suporte. 

Rotura coesiva do suporte Suporte que não apresenta a devida coesão, sem con-

dições para receber um revestimento. 

 

Para além do perigo associado à queda, o destacamento dos materiais de revestimento cria condições 

favoráveis à entrada de grandes quantidades de água no suporte o que vai acelerar ainda mais o pro-

cesso de degradação e provocar infiltrações para o interior do edifício. 

As operações de reabilitação devem ter sempre em conta as características do sistema construtivo 

como um todo, fazendo a compatibilização entre as características do suporte e as do revestimento. 

A remoção total do revestimento original deve ser encarada como uma medida de último recurso, 

empregue apenas em situações de elevada degradação. 
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Em rebocos [10] recomenda que sejam empregues argamassas fracas e bastante trabalháveis, por estas 

serem menos susceptíveis de sofrer fissuração. 

Já em revestimentos descontínuos aderentes os mesmos investigadores referem a possibilidade de 

utilizar os mesmos elementos (os que não se tenham deteriorado), tendo o cuidado de remover qual-

quer vestígio do produto de colagem. 

 

2.3. DIAGNÓSTICO DA ADERÊNCIA DE SISTEMAS DE REVESTIMENTO 

Os revestimentos exteriores são a primeira barreira de protecção das edificações. É destes que depende 

a protecção das alvenarias face aos agentes erosivos, sendo portanto essencial que sejam capazes de 

cumprir a sua função durante toda a sua vida útil. 

Nos revestimentos colados (rebocos, ladrilhos, placas de pedra, etc.) é necessário que a aderência do 

sistema de colagem seja suficiente para garantir condições de segurança face ao seu peso próprio e às 

acções externas, tais como:  

 a sucção provocada pela acção do vento; 

 as variações dimensionais provocadas por gradientes de temperatura e pela radiação solar, 

tanto ao nível do suporte como do revestimento; 

 a acção da chuvas incidente (acção conjunta da chuva e do vento). 

É ainda necessário que o revestimento garanta a protecção necessária para a sua própria conservação e 

do seu suporte, de forma a assegurar a manutenção da resistência global do sistema. 

A resistência ao arrancamento é um elemento fundamental na avaliação do desempenho do sistema de 

revestimento, sendo um dos poucos parâmetros obtidos de forma directa através de ensaio in-situ. 

 

 

Fig. 4 – Métodos de ensaio e arrancamento "in-situ" [7] 

 

A Fig. 4 mostra dois métodos de ensaio de arrancamento. O método clássico, rigoroso, é o recomen-

dado e habitualmente empregue tanto em inspecções in-situ como em ensaios laboratoriais. Em situa-

ções em que não se pretendam medições rigorosas pode ser utilizado o método expedito representado 



Caracterização de Revestimentos Exteriores Através de Ensaios de Arrancamento por Tracção 

 

9 

na mesma figura. Neste método é colado ao revestimento um perfil metálico ao qual é acoplado um fio 

que na outra extremidade tem um recipiente. É utilizado um apoio (um andaime por exemplo) que 

permite a transferência da carga vertical colocada no recipiente para a perpendicular do revestimento. 

A força e aderência corresponde à massa colocada no recipiente procedendo-se às conversões de uni-

dades necessárias. 

Para a identificação de zonas de descolamento em revestimentos descontínuos aderentes pode recor-

rer-se à diferença entre o som produzido pelo revestimento quando percutido. As zonas de descola-

mento produzem um som cavo ao serem percutidas por um cabo de madeira ou um martelo de borra-

cha. Em situações que exijam uma maior clareza pode recorrer-se a uma análise termográfica [7]. 

A norma americana ASTM E2270-05 recomenda a execução de, no mínimo, três testes de arranca-

mento por paramento aquando de uma inspecção detalhada [11]. 

As principais características que fazem desta técnica uma referência na avaliação da aderência são 

[12]: 

 o custo do aparelho (500 € a 2500 €) e a facilidade na sua utilização (sobretudo em equi-

pamentos recentes); 

 a possibilidade em obter informação quantitativa acerca da aderência, possibilitando a sua 

monitorização em serviço;  

 a facilidade de interpretação dos resultados; 

 não é necessária fonte de energia in-situ; 

 a fiabilidade dos resultados; 

 o facto de não ser necessário trabalho laboratorial; 

São, no entanto, apontadas algumas limitações que condicionam a sua aplicação [12]: 

 a necessidade de execução do ensaio por fases (preparação e colagem das pastilhas, exe-

cução do ensaio e por fim reparação dos locais ensaiados; 

 a duração do ensaio varia entre 1 e 2 dias, de acordo com as especificações do produto de 

colagem das pastilhas metálicas. 

 trata-se de uma técnica destrutiva que afecta a integridade do revestimento, obrigando a 

trabalhos de reparações nos locais ensaiados; 

 é recomendada a realização da técnica por pelo menos duas pessoas tendo um dos técni-

cos formação específica; 

 são necessários meios auxiliares de acesso aos locais de ensaio (andaimes, escadotes, 

entre outros). 

Flores-Colen [12] faz uma análise comparativa a 16 técnicas de ensaio in-situ, que foram avaliadas 

segundo 11 parâmetros dando origem a um coeficiente de adequabilidade. 

Nesta análise foram estudados os seguintes critérios, sendo atribuída uma pontuação entre 0 e 2: 

A. custo da aquisição do equipamento de ensaio; 

B. facilidade de utilização do equipamento; 

C. volume de dados úteis recolhido;  

D. facilidade de interpretação dos resultados; 

E. grau de destruição causado; 

F. facilidade de transporte do equipamento; 

G. necessidade de fonte de energia auxiliar; 

H. necessidade de pessoal técnico especializado; 

I. resultados fiáveis; 
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J. necessidade de trabalho em laboratório; 

K. meios de acesso necessários; 

Quadro 2 – Avaliação da adequação da aplicação do ensaio de arrancamento em inspecções in-situ [12] 

Critérios de comparação Coeficiente de adequabilidade 

A B C D E F G H I J K 

1 0 2 2 0 0 0 1 2 2 0 10 

 

Apesar do resultado (10 num máximo de 22) ter sido o mais baixo entre os métodos de ensaio analisa-

dos, o estudo realça que esta técnica é recomendada para aplicação in-situ, sobretudo em rebocos. É 

também referido no mesmo estudo que algumas das limitações encontradas poderão não se aplicar 

todos os modelos de equipamento disponíveis, nomeadamente o critério F. 

 

2.3.1. AMOSTRAGEM  

Esta metodologia pode ser aplicada em amostras preparadas em laboratório, mas também em inspec-

ções in-situ [13] [14] [15] [16]. 

O ensaio deve ser levado a cabo numa área representativa da zona em estudo, por este motivo devem 

ser evitados pontos singulares da parede, como padieiras de janelas e portas ou as extremidades dos 

paramentos. 

Devem ser tidos em conta todos os factores que podem condicionar o comportamento em serviço do 

revestimento, seleccionando-se zonas de amostragem que partilhem características como a orientação, 

a idade ou a existência de trabalhos de renovação. Ao separar as zonas de amostragem estamos a eli-

minar alguns dos factores que contribuem para a incerteza do ensaio. 

Durante a realização do ensaio devem se evitadas condições ambientais extremas como altas tempera-

turas ou chuva. Estas condições podem condicionar, não só o comportamento do sistema de revesti-

mento, mas também o funcionamento do próprio equipamento de ensaio [14]. 

O número mínimo de arrancamentos a efectuar não é consensual. As normas [15] [16] [17] especifi-

cam um número mínimo de arrancamentos que devem ser realizados para que os resultados sejam 

considerados válidos. É recomendado que se aumente o número determinações quando a área em 

estudo é muito heterogénea. Algumas recomendações [13] definem o número de determinações em 

função das dimensões do paramento em estudo. 

 

2.3.2. PROCEDIMENTO 

O ensaio consiste na extracção de uma pastilha metálica previamente colada ao revestimento medindo-

se a força necessária para atingir a rotura. E a camada em que a rotura ocorreu. 

Para se proceder à colagem das pastilhas metálicas começam por ser feitas incisões, geralmente de 

forma circular e com cerca de 50 mm de diâmetro, em toda a espessura do revestimento. Para minimi-

zar os danos provocados por este corte, pode ser utilizado um sistema de lubrificação à base de água, 

no entanto nestes casos deve aguardar-se a completa secagem do revestimento para que se possa pros-

seguir com o ensaio. Devido às grandes variedades de espessura de revestimento que podem ser 

encontradas, deve ser realizada uma sondagem para se poder avaliar a profundidade a que se encontra 
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o substrato e assim garantir que nos locais a ensaiar o corte efectuado penetra 1 a 2 mm no suporte. O 

diâmetro da área circular obtida deve ser registado. Qualquer provete que seja danificado durante o 

pré-corte, nomeadamente pelo destacamento de grandes porções da superfície (> 10 %), deve ser rejei-

tado [14]. 

Nos casos em que as características do revestimento fazem supor que a força de torção infligida pela 

carotadora provocará uma perda significativa da resistência, afectando por isso os resultados obtidos, 

pode substituir-se o pré-corte circular por uma secção quadrada de área equivalente. Esta pode ser 

obtida pela intercepção de quatro cortes realizados com a lâmina de uma rebarbadora [14]. 

A realização destas incisões prende-se com a necessidade de controlar a forma de rotura do provete. 

Ao confinar a secção em que a força é aplicada garante-se que as tensões produzidas são unicamente 

de tracção e que a área sobre a qual a força incide é efectivamente a área em que as pastilhas estão 

coladas. 

Sobre as incisões efectuadas são então coladas as pastilhas metálicas, com forma e tamanho corres-

pondente, tendo-se o cuidado de limpar ambas as superfícies de qualquer resíduo que possa dificultar a 

aderência do produto de colagem. Um eventual excesso de cola deve ser retirado evitando que este se 

deposite nas zonas de corte e possa influenciar os resultados. Estas pastilhas têm como finalidade 

garantir que a força aplicada é distribuída de forma uniforme por toda a superfície de teste [14]. 

O período de cura depende da cola aplicada, geralmente 24 horas são suficientes para colas com base 

em resinas epoxy [1], e durante este período devem ser usados meios auxiliares de fixação, como por 

exemplo fita adesiva [11]. 

Após a cura estar completa é aplicada uma carga perpendicular à área de ensaio através da pastilha 

metálica por acção do equipamento de ensaio. A máquina de ensaio deve ser fixa ao elemento em 

estudo por intermédio de vácuo ou de outro que garanta uma correcta fixação durante o decorrer do 

ensaio. A carga deve ser aplicada a um ritmo uniforme. É registada a força que conduz à ocorrência da 

rotura. Qualquer provete cuja rotura ocorra na zona de ligação entre a máquina de teste e o revestimen-

to deve ser rejeitado [15]. 

O resultado do ensaio é calculado através do quociente entre a força de rotura registada e a área do 

provete. 

 

A

Fa

a 
 

(1) 

 

Para além do valor da tensão de rotura é fundamental registar o padrão de rotura. Deve ser indicando 

se se está perante uma rotura coesiva – rotura no seio de uma camada; ou de uma rotura adesiva – 

rotura na interface entre camadas; e quais os materiais envolvidos [15] [16]. 

Quando estamos perante uma rotura do tipo coesivo o valor obtido não representa exactamente uma 

tensão de aderência, mas fornece-nos informação acerca do seu limite inferior pelo que o resultado 

deve ser considerado válido. 

Devem ser efectuadas várias medições (o número varia de acordo com a norma adoptada) sendo o 

resultado a considerar a média dos resultados válidos dessas medições. 

Na Fig. 5 – Etapas da realização do ensaio de arrancamento por tracção estão representadas as etapas 

necessárias à realização do ensaio de arrancamento por tracção. 
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Fig. 5 – Etapas da realização do ensaio de arrancamento por tracção 

 

2.4. NORMAS DE ENSAIO 

Como foi já referido o ensaio de arrancamento por tracção é citado em várias normas como instrumen-

to de avaliação da propriedade aderência de diversos tipos de materiais. 

As normas que enquadram a aplicação do ensaio de arrancamento por tracção são: 

 EN 1015-12: Methods of test for mortar for masonry – Part 12: determination of adhesive 

strength of hardened rendering and plastering mortars on substrates [15] 

 ASTM D 4541-02: Standard Test Method for Pull-Off Strength of Coatings Using Porta-

ble Adhesion Testers plastering [17] 

 EN 1348 – Adhesives for tiles – Determination of tensile adhesion strength for cementi-

tious adhesives [16] 

Outras publicações introduzem adaptações aos métodos de ensaio, nomeadamente a recomendação 

MDT.D.3 [14] que introduz procedimentos para aplicação do método in-situ. 

No presente capítulo serão analisadas as principais particularidades introduzidas por cada norma ao 

procedimento geral de ensaio descrito em § 2.3.2. 

 

2.4.1. LNEC FE PA36 

Datada de 1986 a Ficha de Ensaio FE Pa36 [13] – Revestimentos de paredes, Ensaio de Arrancamento 

por tracção – emitida pelo LNEC foi durante muito tempo o documento de referência na execução de 

ensaios de arrancamento por tracção no LFC-FEUP. 

Neste documento estão definidos os utensílios e os procedimentos necessários à execução do ensaio 

quer em ambiente laboratorial, quer in-situ.  

Definição das zonas a 
ensaiar

Execução do pré-corte
Limpeza e secagem da 

área de ensaio

Colagem das pastilhas 
metálicas com cola de 

alta resistência

Fixação das pastilhas 
metálicas durante o 

periodo de secagem da 
cola

Acoplamento do 
equipamento de ensaio

Execução do ensaio

Registo da força 
máxima e padrão de 

rotura respectivo



Caracterização de Revestimentos Exteriores Através de Ensaios de Arrancamento por Tracção 

 

13 

O surgimento de normas específicas para aplicação deste método de ensaio em diferentes materiais fez 

esta recomendação passar para segundo pano. 

Alguns dos procedimentos são de difícil implementação, nomeadamente o número de determinações a 

realizar. Em paramentos exteriores de parede são necessárias pelo menos 3 determinações por cada 50 

m
2
 de paramento [13]. Esta imposição levaria em muitos casos a um número de determinações que 

tornaria o ensaio inviável de um ponto de vista económico [11]. 

 

2.4.2. EN 1015-12 

A norma EN 1015: Methods of test for mortar for masonry [15], introduz uma série de técnicas de 

ensaio de argamassas para alvenaria. Concretamente, na parte 12 – Part 12: Determination of adhesive 

strength of hardened rendering and plastering mortars on substrates – desta norma é descrito o ensaio 

de arrancamento por tracção aplicado a argamassas de reboco e estuques. Trata-se de uma norma 

orientada para o estudo laboratorial da aderência. 

 

2.4.2.1. Referências externas 

É feita referência a 6 outras normas cujas especificações servem de apoio à aplicação deste texto. São 

elas: 

 prEN 772-11 Methods of test for masonry units – Part 11: determination of water abor-

tion of clay, aggregate concrete, autoclaved aerated concrete, manufac-

tured stone and natural stone masonry units due to capillary action 

 prEN 998-1 Specification for mortar for masonry – Part 1: rendering and plastering 

mortar with inorganic binder agents 

 prEN 998-2 Specification for mortar for masonry – Part 2: Masonry mortar 

 EN 1015-2 Methods of test for mortar for masonry – Part 2: Bulk sampling of mor-

tars and preparation of test mortars 

 EN 1015-3 Methods of test for mortar for masonry – Part 3: Determination of consis-

tency of fresh mortar (by flow table) 

 prEN 1015-11 Methods of test for mortar for masonry – Part 11: Determination of flex-

ural and compressive strength of hardened mortar 

 

2.4.2.2. Equipamento experimental 

A norma EN 1015-12 especifica que o pré-corte a efectuar nas zonas de ensaio deve ser circular efec-

tuado com uma carotadora com diâmetro interno de 50 mm preparada para o corte de argamassas, no 

estado endurecido, e do respectivo suporte. Por se tratar de uma norma orientada para os estudos labo-

ratoriais está também prevista a utilização de um anel circular usado para efectuar o corte em painéis 

de argamassa fresca. 
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Fig. 6 – Anel circular de pré-corte aplicado a argamassas frescas 

 

A norma indica que as pastilhas metálicas a utilizar são feitas em aço inoxidável e têm um diâmetro de 

(50 ± 0,1) mm e uma espessura mínima de 10 mm com um encaixe no centro de uma das faces para 

permitir a ligação à máquina de ensaio. 

A colagem das pastilhas é realizada com cola à base de resinas, sendo referidas a título de exemplo as 

resinas epoxy e methylmethacrylate.  

A máquina de ensaio deve ser capaz de aplicar uma carga directa de tracção com uma intensidade 

adequada ao corpo de prova, através da ligação à pastilha metálica e sem introdução de tensões de 

flexão. Este equipamento deverá respeitar ainda as seguintes especificações: 

 Repetição máxima de forças como percentagem da força nominal, inferior a 2,0 % 

 Erro médio das forças como percentagem da força nominal, inferior a ± 2,0 % 

 Máximo erro de força nula como percentagem da força máxima do intervalo, inferior a ± 

0,4 % 

Deve estar disponível uma câmara de armazenamento capaz de manter uma temperatura de (20 ± 2) ºC 

e uma humidade relativa de (65 ± 5) %. 

 

2.4.2.3. Amostragem e preparação de amostras 

A argamassa fresca usada neste ensaio deve ter um volume mínimo de 1,5 l ou de 1,5 vezes a quanti-

dade necessária à realização do ensaio, adoptando-se o maior destes dois valores. A redução da amos-

tra e a preparação da argamassa devem respeitar as normas EN 1015-2 e EN 1015-3. 

Sempre que a argamassa em estudo for destinada a um tipo específico de suporte, por exemplo alvena-

ria de tijolo, betão armado, etc., estes materiais devem ser usados como suporte no ensaio laboratorial. 

A capilaridade dos materiais de suporte deve ser registada ou calculada de acordo com a norma prEN 

772-11. 

Nos casos em que não existe outra especificação devem ser usados painéis de betão com dimensões 

não inferiores a 550 mm x 150 mm e 50 mm de espessura. O traço água/cimento deve ser de 0,55, 

usando agregados com uma granulométria normal e cuja dimensão máxima não deve exceder um terço 

da espessura do painel. Com uma superfície devidamente lisa e limpa. No momento de aplicação do 
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revestimento o suporte deve ter uma idade não inferior a 28 dias tendo sido sujeito a cura de acordo 

com o especificado em na norma EN 1015-11. 

Na falta de outras especificações a espessura da argamassa deve ser de (10 ± 1) mm. 

As zonas de prova podem ser preparadas ainda com a argamassa fresca. Introduzem-se os anéis circu-

lares, previamente limpos e lubrificados, num movimento de ligeira rotação até ser atingido o suporte. 

Os anéis são então cuidadosamente removidos segundo um movimento semelhante. 

Os cortes podem também ser executados na argamassa já endurecida sendo para isso utilizada a caro-

tadora já especificada. 

Em qualquer dos casos a distância mínima entre cortes individuais, ou entre estes e os bordos livres do 

suporte, não deve ser inferior a 50 mm. 

Qualquer provete em que se detecte uma evidente perda de aderência durante a execução deste proce-

dimento deve ser excluído. 

A norma requer que 5 provetes sejam ensaiados. 

As amostras depois de preparadas devem ser armazenadas num saco de polietileno estanque ao ar e 

selado a uma temperatura de (20 ± 2) ºC durante 7 dias. Após este período devem ser removidos do 

saco e conservados à mesma temperatura e a uma humidade relativa de (65 ± 5) % por mais 21 dias. 

 

2.4.2.4. Procedimento de ensaio 

À idade de 28 dias os provetes devem ser ensaiados. A colagem das pastilhas metálicas deve ser feita 

com a antecedência necessária a garantir o seu total desempenho, respeitando as instruções do fabri-

cante e removendo qualquer excesso. 

A máquina de ensaio deve aplicar a carga a um ritmo uniforme e sem choque, garantindo uma cadên-

cia entre 0,003 N/(mm
2
∙s) e 0,100 N/(mm

2
∙s) de acordo com o valor esperado da tensão de aderência e 

para que a rotura ocorra entre 20 s e 60 s. 

 

Quadro 3 – Ritmo de aplicação da carga em função do valor esperado da tensão de aderência 

Valor esperado da tensão de aderência Incremento da força aplicada 

(N/mm
2
) N/(mm

2
∙s) 

< 0,2 0,003 – 0,010 

0,2 – <0,5 0,011 – 0,025 

0,5 – 1,0 0,026 – 0,050 

>1,0 0,050 – 0,100 

 

2.4.2.5. Resultados 

Os resultados individuais da resistência de aderência 𝑓𝑢  são obtidos a partir da fórmula (1), devendo 

ser arredondados ao múltiplo de 0,05 N/mm
2
 mais próximo. Com base no valor individual dos 5 pro-

vetes ensaiados é determinada a média arredondada ao múltiplo de 0,1 N/mm
2
 mais próximo, consti-

tuindo este valor o resultado do ensaio. 
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Na Fig. 7 estão representados os padrões de rotura nesta norma [15], devendo ser registados juntamen-

te com os valores individuais dos ensaios. 

 

 

Fig. 7 – Padrões de rotura previstos [15] 

 

O padrão de rotura A representa uma rotura coesiva, rotura da própria argamassa. A aderência é supe-

rior ao valor obtido. 

O padrão de rotura B representa uma rotura coesiva do suporte. O valor da aderência é também supe-

rior a este resultado. 

O padrão de rotura C representa uma rotura adesiva. O resultado obtido é efectivamente a resistência 

de aderência. 

 

2.4.2.6. Relatório de ensaio 

Qualquer relatório de ensaio executado com base nesta norma deve conter entre outros os seguintes 

elementos: 

 Referência explicita a esta norma, incluindo número, título e data; 

 Local, data e hora da recolha da amostra; 

 Método usado na recolha da amostra e nome da entidade que procedeu a essa recolha; 

 Indicação do tipo, origem e designação da argamassa por intermédio de referência à nor-

ma EN 998-1; 

 Método de preparação; 

 Tipo e descrição do suporte incluindo coeficiente de capilaridade quando relevante; 

 Qualquer tratamento específico do suporte de acordo com as instruções do fabricante; 

 A data e hora do ensaio; 

 Consistência da argamassa calculada de acordo com a norma EN 1015-3; 

 Outros detalhes relevantes acerca dos corpos de prova incluindo, numero, dimensões, 

etc.; 

 Valores individuais da aderência arredondados ao múltiplo de 0,05 N/mm
2
 mais próximo 

e valor médio arredondado ao múltiplo de 0,10 N/mm
2
 mais próximo e informação acerca 

do padrão de rotura através de referência à respectiva figura. 
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2.4.3. RECOMENDAÇÃO RILEM MDT. D.3 

A avaliação do desempenho de materiais, quer em edifícios existentes quer em novas edificações, 

requer o complemento da informação produzida em laboratório com dados recolhidos in-situ. A reco-

mendação MDT. D3 do RILEM – Determination “in-situ" of adhesive strength of rendering and plas-

tering mortars to their substrate [14], recomenda algumas alterações à norma EN 1015-12 [15] com 

vista à sua aplicação in-situ. Os princípios gerais do ensaio mantêm-se pelo que serão realçadas apenas 

as alterações introduzidas por esta recomendação. 

 Utilização de uma carotadora com lubrificação à base de água para minimizar os danos 

causados durante a execução do pré-corte. Esta prática pressupõe um período de secagem 

do revestimento antes que se possa prosseguir com o ensaio; 

 É recomendada a realização de uma sondagem para avaliar a espessura real do revesti-

mento e assim estabelecer a profundidade do pré-corte; 

 Nos casos em que a força de torção introduzida pelo pré-corte circular puder causar a 

desagregação do revestimento é possível substituição deste por uma secção quadrada de 

área equivalente (aproximadamente 45 mm x 45 mm) obtida pela intercepção de quatro 

cortes realizados com a lâmina de uma rebarbadora. Neste caso as pastilhas metálicas uti-

lizadas terão de ser também quadradas; 

 Este ensaio é realizado com base em pelo menos 6 arrancamentos, devendo este número 

ser aumentado sempre que se verificar uma grande heterogeneidade no revestimento ou 

no suporte; 

 O período de secagem do produto de colagem das pastilhas metálicas ao revestimento 

deve ser de 2 dias; 

 No que se refere ao relatório de ensaio devem incluídas, para além das informações já 

previstas: referência a esta recomendação; data e hora da realização de ambas as fases do 

ensaio (colagem das pastilhas e ensaio propriamente dito); e dados acerca das condições 

climatéricas durante o ensaio; 

 

2.4.4. EN 1348 

A presente norma – EN 1348: Adhesives for tiles – Determination of tensile adhesion strength for 

cementitious adhesives [16] – estabelece os procedimentos para a avaliação da resistência à tracção de 

produtos de colagem de revestimentos descontínuos aderentes para aplicação em ambiente interior ou 

exterior, tanto em revestimentos de parede como de piso. 

Não são definidos nesta norma procedimentos de aplicação ou requisitos de comportamento para os 

produtos ensaiados através desta norma. 

 

2.4.4.1. Referências externas 

 EN 196-1:2005 Methods of testing cement – part 1: Determination of strength; 

 EN 1067  Adhesives – Examination and preparation of sample for testing; 

 EN 1323  Adhesives for tiles – Concrete slabs for tests; 

 EN 12004 Adhesives for tiles – Requirements, evaluation of conformity, classifi-

cation and designation 

 EN 14411  Ceramic tiles – Definitions, classification, characteristics and marking 

 EN ISO 15605 Adhesives – Sampling (ISO 15605:2000) 
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2.4.4.2. Equipamento experimental 

O material necessário à aplicação do ensaio é o seguinte: 

 Uma massa capaz de exercer uma força de (20 ± 0,05) N e com uma secção transversal de 

menos de 50 mm x 50 mm. 

 Pastilhas metálicas com secção quadrada de (50 ± 1) mm x (50 ± 1) mm e uma espessura 

mínima de 10 mm possuindo um adequado sistema de fixação ao equipamento de ensaio.  

 Máquina de ensaio adequada para a aplicação de uma força de tracção directa e com 

capacidade e sensibilidade adequadas à execução do ensaio. Este equipamento deve ser 

capaz de aplicar a força à pastilha metálica a um ritmo de (250 ± 50) N/s sem provocar 

qualquer tensão de flexão. 

 Estufa, com circulação de ar, capaz de controlar a temperatura com uma precisão de ± 3 

ºC. 

 Talocha denteada com dentes de 6 mm x 6 mm. 

 

 

Fig. 8 – Cubo de 20 N [7] 

 

2.4.4.3. Amostragem e preparação de amostras 

Deverá ser recolhida uma amostra de pelo menos 2 kg do material a ensaiar, seguindo as especifica-

ções das normas EN ISO 15605 e EN 1067. 

O ensaio deverá ser executado a uma temperatura de (23 ± 2) ºC, com humidade relativa de (50 ± 5) % 

e com uma velocidade do ar na zona de ensaio inferior a 0,2 m/s. 

Todos os materiais a adicionar devem ser acondicionados na atmosfera padrão durante pelo menos 24 

horas. 

Os ladrilhos cerâmicos a aplicar deverão ser inspeccionados garantindo-se que são novos, estão limpos 

e secos e que são de acordo com a norma EN 14411 do tipo V1, grupo BIa com um coeficiente de 

absorção de água menor que 0,5 % em massa, não vitrificado, com uma superfície de aderência plana 

e dimensões faciais de (50 ± 1) mm x (50 ± 1) mm.  

Deverão ser utilizadas lajetas de betão de acordo com a norma EN 1323. 

A preparação do produto de colagem deverá obedecer às especificações do fabricante em conjugação 

com as disposições da norma EN 196-1:2005. 



Caracterização de Revestimentos Exteriores Através de Ensaios de Arrancamento por Tracção 

 

19 

 

2.4.4.4. Procedimento de ensaio 

Aplicar uma fina camada do produto de colagem com o bordo do flanco liso da talocha. Aplicar então 

uma segunda camada de maior espessura fazendo o seu espalhamento com o bordo dentado da talocha. 

Esta deve ser mantida num ângulo de aproximadamente 60º em relação à base, fazendo um ângulo 

recto com a extremidade da lajeta. A aplicação deve ser feita em linha recta, paralelamente a este bor-

do. 

Após 5 minutos de cura devem ser colocados sobre o produto de colagem dez ladrilhos com um espa-

çamento de 50 cm entre si. Sobre estes é colocada a massa de (20 ± 0,05) N durante 30 s. 

Após esta preparação inicial os provetes são submetidos a um período de cura cujas condições deter-

minam o tipo de aderência avaliada. 

Aderência inicial: 

 27 dias em ambiente padrão; 

 Colagem das pastilhas metálicas; 

 24 horas em ambiente padrão; 

 Ensaio de arrancamento; 

Aderência após imersão em água: 

 7 dias em ambiente padrão; 

 20 dias de imersão em água à temperatura padrão; 

 Secar com um tecido e proceder à colagem das pastilhas metálicas; 

 7 horas em ambiente padrão; 

 24 horas de imersão em água à temperatura padrão; 

 Remover da água e efectuar o ensaio de arrancamento; 

Aderência após envelhecimento por aquecimento: 

 14 dias em ambiente padrão; 

 14 dias em estufa ventilada a (70 ± 3) ºC 

 Colagem das pastilhas metálicas 

 24 horas em ambiente padrão; 

 Ensaio de arrancamento; 

Aderência após envelhecimento por aquecimento: 

 Para além do procedimento de colagem anteriormente descrito deve ser aplicada uma fina 

camada do produto de colagem no tardoz dos ladrilhos efectuando-se uma dupla colagem 

dos ladrilhos. 

 7 dias em ambiente padrão; 

 21 dias de imersão em água; 

 25 ciclos gelo/degelo: 

o 2h ± 20 min em arca frigorífica a (-15 ± 3) ºC; 

o Imersão em água a (20 ± 3) ºC mantendo depois a temperatura desta a (15 ± 3) ºC 

o 2h a (15 ± 3) ºC; 

 Secar com um tecido e proceder à colagem das pastilhas metálicas; 

 24 h em ambiente padrão; 

 Ensaio de arrancamento; 
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O valor da força medido nos ensaios deve ser registado em newton. 

 

2.4.4.5. Resultados 

Os valores individuais da resistência à tracção devem ser determinados com uma precisão de 0,1 

N/mm
2
 recorrendo a equação (1). 

O resultado global para cada condição de ensaio é conseguido a partir dos valores individuais obtidos, 

sendo determinado da seguinte forma: 

 Calcular a média das dez medições efectuadas; 

 Excluir valores que se afastem mais de 20 % em relação à média; 

 Se o número restante de determinações for igual ou superior a cinco, o resultado do 

ensaio é a média desses valores; 

 Se restarem menos de 5 determinações o ensaio deve ser repetido. 

 O modo de rotura do ensaio, com base em [5] corresponde ao modo de rotura predomi-

nante nos arrancamentos individuais. 

 

2.4.4.6. Relatório de ensaio 

Um relatório de ensaio baseado nesta norma deverá conter entre outras as seguintes informações: 

 Referência explícita a esta norma, seu número e ano de publicação, EN 1348:2007; 

Local data e hora da amostragem; 

 Tipo de produto de colagem, designação comercial e fabricante; 

 Identificação da amostra; 

 Informação acerca do manuseamento e condições de armazenagem dos provetes antes do 

ensaio; 

 Condições de ensaio; 

 Data de ensaio; 

 Quantidade de água utilizada na preparação do produto de colagem; 

 Resultados individuais, valor médio e modo de rotura; 

 Tensão de aderência para cada condição de ensaio em N/mm
2
 

 

2.4.5. ASTM D 4541-2 

A norma Americana – ASTM 4541-2: Standard Test Method for Pull-off strength of coatings using 

portable adhesion testers [17] – agrupa os procedimentos de utilização de vários equipamentos que 

são utilizados na avaliação da aderência de diferentes revestimentos sobre suportes rígidos como 

metais, betão ou madeira. 

Este ensaio permite determinar a força perpendicular máxima que uma superfície pode suportar até 

que ocorra o destacamento de uma porção de material, ou se uma superfície resiste a uma determinada 

força prescrita (passa/falha). 

Os valores da resistência de aderência obtidos através de diferentes métodos não devem ser compara-

dos entre si. 

Nesta norma é feita referência a cinco equipamentos portáteis de avaliação da aderência. No contexto 

deste trabalho será apenas analisado o equipamento identificado como Test Method A – Fixed-
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alignment adhesion tester, type I, por ser o tipo de equipamento especificado nas restantes normas 

estudadas e ser também o equipamento utilizado no estudo experimental exposto nos § 3 e § 4 deste 

texto. 

 

 

Fig. 9 – Equipamento de ensaio de aderência com alinhamento fixo do Tipo I [17] 

 

 

Fig. 10 – Equipamentos de ensaio de arrancamento por tracção dos tipos II a V [17] 

 

Os equipamentos do tipo I e II são de alinhamento fixo. Isto significa que, antes do ensaio, é necessá-

rio alinhar o equipamento perpendicularmente à superfície em análise. Os equipamentos dos tipos III, 

IV e V têm eles próprios a capacidade de alinhar a força aplicada perpendicularmente ao paramento 

(Self-alignment adhesion tester) [17]. 
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Fig. 11 – Mecanismo de alinhamento automático equipamento de ensaio do Tipo V [17] 

 

O procedimento de ensaio é no seu geral semelhante ao descrito nas restantes normas analisadas pelo 

que será dado ênfase apenas aos elementos distintivos desta norma. 

 

2.4.5.1. Referências externas 

 ASTM D 2651 Guide for Preparation of Metal Surfaces for Adhesive Bonding; 

 ASTM D 3933 Guide for Preparation of Aluminum Surfaces for Structural Adhesive 

Bonding (Phosphoric Acid Anodizing); 

 ASTM D 3980 Practice for Interlaboratory Testing of Paint and Related Materials; 

 ANSI N 512  Protective Coatings (Paints) for the Nuclear Industry; 

 ISO 4624  Paints and Varnish – Pull-Off Test for Adhesion; 

 

2.4.5.2. Equipamento experimental 

O material necessário à aplicação deste ensaio in-situ é fundamentalmente igual ao já descrito, haven-

do no entanto uma referência explícita aos produtos necessários à limpeza das superfícies e do excesso 

de produto de colagem das pastilhas. 

O ritmo de aplicação da carga está, segundo esta norma, limitado a 1 MPa/s para produzir a rotura em 

cerca de 100 s ou menos. 

Para além da indicação da força máxima, o equipamento deve dispor de informação acerca da sua 

calibração para que possa ser determinada a força efectivamente transmitida à pastilha metálica. 

 

2.4.5.3. Amostragem e preparação de amostras 

A selecção dos locais a ensaiar depende dos objectivos do ensaio e de acordo prévio entre as partes 

contratantes. 

A área de ensaio pode ter qualquer orientação em termos geométricos (horizontal, vertical) constituin-

do uma superfície plana, grande o suficiente para acomodar o número de repetições necessária. 

A caracterização de uma área requer a realização de pelo menos três repetições do ensaio. 
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Uma vez que as características do suporte afectam a resistência de aderência e não são uma variável 

controlável in-situ, deve ser recolhida e registada informação acerca da sua espessura e composição 

para permitir posterior análise ou comparação laboratorial. 

 

2.4.5.4. Procedimento de ensaio 

A única alteração significativa introduzida por esta norma em relação a [15] é o facto de não estar 

previsto qualquer tipo de pré-corte nos provetes. Segundo os autores desta norma, as tensões introdu-

zidas na realização do pré-corte provocam alterações nas propriedades dos revestimentos, violando 

assim um princípio básico dos ensaios in-situ: avaliação de amostras inalteradas. 

 

2.4.5.5. Resultados 

Os resultados numéricos são apresentados de forma semelhante aos obtidos a partir de [15]. No que 

diz respeito à identificação do mecanismo de rotura é proposto um sistema de identificação no qual as 

camadas são representadas por letras, correspondendo a camada A ao suporte e as sucessivas camadas 

que neste são aplicadas recebem as letras B, C, D, etc., até ao produto de colagem Y que fixa a pastilha 

metálica Z à superfície do revestimento. 

Assim as roturas do tipo coesivo são representadas pela letra correspondente à camada em que ocorreu 

a rotura A, B, C, D. As roturas coesivas são designadas através da interface em que ocorrem, como 

A/B, B/C, C/D, etc., com a indicação da percentagem de cada. 

Se um resultado pode ser atribuído a uma causa com origem no procedimento experimental esse resul-

tado deve ser excluído da análise. 

Qualquer teste em que a rotura do produto de colagem representa mais de 50 % da superfície de rotura 

deve ser ignorado. Caso esteja a ser efectuada uma análise do tipo passa/falha o resultado deve ser 

representado como “passa, com uma tensão de aderência superior a {resultado obtido} ”. 

 

2.4.5.6. Relatório de ensaio 

As seguintes informações devem ser incluídas num relatório: 

 breve descrição da natureza do ensaio, tipo genérico de revestimento, etc; 

 temperatura e humidade relativa durante o ensaio; 

 descrição do equipamento de ensaio, nomeadamente nome marca e modelo da maquina 

de tracção e dimensões das pastilhas metálicas utilizadas; 

 esquema construtivo do sistema de revestimento com identificação de cada camada do 

sistema, definição do tipo de suporte, sua espessura e orientação; 

 data, local e técnico responsável; 

 apresentação dos resultados; 

 

2.4.6. ETAG 004 

A definição dos requisitos de desempenho do sistema ETICS como sistema de isolamento exterior de 

edifícios é indicada no guia para a aprovação técnica europeia ETAG 004 – Guideline for European 

Technical Approval of External Thermal Insulation Composite Systems With Rendering [18]. 



Caracterização de Revestimentos Exteriores Através de Ensaios de Arrancamento por Tracção 

 

24 

Esta publicação estabelece os métodos de verificação de diferentes aspectos de comportamento, entre 

eles a resistência ao arrancamento. 

 

 

Fig. 12 – Constituição do sistema de isolamento térmico pelo exterior ETICS [19] 

 

2.4.6.1. Aderência entre camada de base e o isolante térmico 

Devem ser executados os seguintes ensaios: 

 Sobre um painel revestido com a camada de base de acordo com as suas especificações 

após 28 dias de cura; 

 Em elementos submetidos a ciclos higrotérmicos de envelhecimento acelerado 

(calor/chuva e calor/frio); 

 Em elementos submetidos a ciclos gelo/degelo; 

Para cada uma das situações descritas deverão ser cortadas cinco secções quadrangulares de 50 mm x 

50 mm para plástico celular ou 200 mm x 200 mm para lã mineral através da camada de base pene-

trando na camada de isolamento utilizando uma rebarbadora. São coladas pastilhas metálicas com 

secção semelhante ao corte efectuado usando uma cola adequada. Após o período de cura da cola os 

provetes são ensaiados aplicando uma tensão a um ritmo de 1 a 10 mm/min. Os resultados individuais, 

medidos em MPa são registados e a sua média calculada. 

 

2.4.6.2. Aderência entre produto de colagem e o suporte 

O ensaio deve ser realizado apenas a sistemas aderentes, sendo aplicável aos seguintes suportes: 

 Placa de betão lisa com pelo menos 40 mm de espessura. 

 Produtos de colagem sem cimento, o suporte mais absorvente entre os especificados pela 

ETA aplicável. 

O produto de colagem é aplicado sobre o suporte numa camada de 3 a 5 mm 15 min após a sua prepa-

ração sendo de seguida coberto com uma película isolante para impedir uma secagem demasiado rápi-

da. Os provetes são mantidos a uma temperatura de (23 ± 2) ºC e (50 ± 5) % HR por 28 dias. A pelícu-

la isolante é removida e são cortadas quinze secções de 15 a 25 cm
2
 atingindo a camada de suporte. 
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São coladas pastilhas metálicas com secção adequada e é efectuado o ensaio de arrancamento a um 

ritmo de 1 a 10 mm/min em provetes que foram previamente submetidos às seguintes condições (cinco 

amostras cada): 

 Sem outros procedimentos (condição seca); 

 Após imersão em água por dois dias e secagem por duas horas a (23 ± 2) ºC e (50 ± 5) % 

HR. 

 Após imersão em água por dois dias e secagem por sete dias a (23 ± 2) ºC e (50 ± 5) % 

HR. 

O resultado do ensaio é obtido a partir da média das cinco medições registadas cujos resultados são 

expressos em MPa. 

 

2.4.6.3. Aderência entre produto de colagem e o isolamento 

O ensaio deve ser realizado apenas a sistemas aderentes sendo aplicado ao isolante especificado para o 

sistema. 

O ensaio é em tudo semelhante ao descrito no § 2.4.6.2. 

 

2.5. VALORES DE REFERÊNCIA 

Algumas normas estabelecem valores de referência para diferentes materiais, tal como se observa na 

norma [5] referente a cimentos-cola, e consequentemente aos revestimentos baseados neste produto de 

colagem. Estes valores são, em geral, aplicáveis a ensaios laboratoriais e à aderência inicial do reves-

timento. Pelo que a sua utilização na avaliação do desempenho em serviço é por vezes questionada. 

 

2.5.1. REBOCOS 

Não são definidos na norma relativa a especificações de argamassas de reboco EN 998-1 quaisquer 

valores que permitam avaliar o desempenho destes sistemas. São normalmente adoptados como valo-

res mínimos os indicados pela norma francesa NF P 15-201 (in [6]). Segundo esta publicação o valor 

médio do ensaio de arrancamento deve ser superior a 0,3 MPa sem que nenhuma das determinações 

individuais tenha resistência inferior a 0,2 N/mm
2
. O mesmo valor é também apontado pela norma 

brasileira NBR 13749 e ainda por trabalhos elaborados pelo LNEC [20] que acrescentam a possibilida-

de de considerar satisfatórios ensaios em que ocorra rotura coesiva. 

 

2.5.2. CIMENTOS-COLA 

Os valores a ter em conta no estudo dos sistemas descontínuos aderentes com base em cimentos-cola 

são dados pela norma EN 12004 [5]. 
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Quadro 4 – Valores de referência da tensão de aderência para cimentos-cola [5] 

CIMENTOS-COLA 

CIMENTOS-COLA DE PRESA NORMAL 

Tensão de aderência inicial à tracção ≥ 0,5 N/mm
2 

Tensão de aderência à tracção após imersão em água ≥ 0,5 N/mm
2
 

Tensão de aderência à tracção após envelhecimento por aquecimento ≥ 0,5 N/mm
2
 

Tensão de aderência à tracção após ciclos gelo/degelo ≥ 0,5 N/mm
2
 

Tempo aberto: tensão de aderência à tracção ≥ 0,5 N/mm
2
 após não 

menos de 20 min 

CIMENTOS COLA DE PRESA RÁPIDA 

Todos os requisitos dos cimentos-cola de presa normal 

Tensão de aderência rápida à tracção ≥ 0,5 N/mm
2
 após não 

mais de 6h 

Tempo aberto: tensão de aderência à tracção ≥ 0,5 N/mm
2
 após não 

menos de 10 min 

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 

Tempo aberto prolongado: tensão de aderência à tracção ≥ 0,5 N/mm
2
 após 

menos de 30 min 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 

Elevada tensão de aderência inicial à tracção ≥ 1 N/mm
2
 

Elevada tensão de aderência à tracção após imersão em água ≥ 1 N/mm
2
 

Elevada tensão de aderência à tracção após envelhecimento por 

aquecimento 

≥ 1 N/mm
2
 

Elevada tensão de aderência à tracção após ciclos gelo/degelo ≥ 1 N/mm
2
 

 

Para além dos valores da tensão de aderência são ainda definidos padrões de rotura típicos para este 

tipo de revestimento. 
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Fig. 13 – Padrões de rotura e suas denominações [5] 

 

2.5.3. ETICS 

O ensaio de arrancamento especificado tem uma análise do tipo passa/falha, devendo cada uma das 

interfaces do sistema ETICS garantir uma aderência igual ou superior à a seguir definida: 

 

Quadro 5 – Valores de referência para a tensão de aderência 

Interface Requisito mínimo 

Aderência entre camada de base e o isolante térmico 0,08 N/mm
2
 

Aderência entre produto de colagem e o suporte 0,25 N/mm
2
 (condição seca) 

0,08 N/mm
2
 2h após imersão em água 

0,25 N/mm
2
 7h após imersão em água 

Aderência entre produto de colagem e o isolamento 0,08 N/mm
2
 (condição seca) 

0,03 N/mm
2
 2h após imersão em água 

0,08 N/mm
2
 7h após imersão em água 

 

A superfície mínima de contacto colado S, deverá ser superior a 20% sendo calculada com base na 

expressão (2): 

 

100
isolamento de superficie

coladas ssuperficie
S(%)   

(2) 
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Em que S é definido pela expressão (3) e B é a força de tracção. 

 

2/03,0
100

mmN
SB



 (3) 

 

Os sistemas que respeitam cumulativamente as três condições definidas consideram-se aptos para apli-

cação face às solicitações relacionadas com o vento em edifícios até 100 m. 

 

2.5.4. QUADRO RESUMO 

No quadro seguinte sintetizam-se os valores de referência adoptados com base na revisão bibliográfica 

efectuada. 

 

Quadro 6 – Valores de referência para a tensão de aderência 

Material Valor de referência Fonte 

Cimento-cola 0,5 MPa EN 12004 

Rebocos Cimentícios 

e Monomassas 

0,3 MPa 

(todos os resultados superiores a 0,2 MPa) 

Ou rotura coesiva pelo reboco 

NF P 15-201 

ETICS 0,08 N/mm
2
 ou então a rotura acontecer no 

isolamento térmico 

ETAG 004 

 

2.6. FACTORES QUE CONDICIONAM A FIABILIDADE DOS RESULTADOS 

Os elementos que estudamos não são homogéneos, as suas propriedades variam e tanto a amostragem 

como a análise dos resultados têm associado a si um determinado grau de incerteza. A incerteza global 

do ensaio decorre da heterogeneidade intrínseca aos sistemas em estudo, do processo de amostragem e 

do método de análise. Estes factores influenciam de forma decisiva a tomada de decisões, Fig. 14. 
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Fig. 14 – Cadeia de incerteza associada às decisões [21] 

 

As principais variáveis introduzidas pela técnica de ensaio e que podem contribuir para a incerteza 

associada aos resultados são: 

 as características da ligação entre a superfície do revestimento e o equipamento de ensaio; 

 a técnica de pré-corte aplicada; 

 a forma e secção das pastilhas metálicas utilizadas; 

 a técnica de amostragem implementada; 

 o equipamento de ensaio; 

 

2.6.1. AMOSTRAGEM 

As várias normas já analisadas [17] [15] referem que se devem evitar pontos singulares como extremi-

dades ou padieiras de portas ou janelas, pois estes pontos não apresentam as mesmas características do 

restante elemento. Existem no entanto singularidade na zona corrente dos paramentos, principalmente 

em paredes de alvenaria, que não são normalmente visíveis no elemento terminado e que contribuem 

de forma decisiva para a heterogeneidade das suas propriedades. 

A existência de juntas de assentamento é uma dessas singularidades, Fig. 15. Costa [22] estudou a 

variação do valor da tensão de aderência, σa, em ensaios realizados sobre juntas de assentamento e 

sobre blocos de alvenaria e constatou que a variação dos resultados chega a ser de 1:2 

(𝜎𝑎
𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 𝜎𝑎

𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜 = 2,06 no caso extremo). 

 

Heterogeneidade 

Incerteza na 

amostragem 

Incerteza na 

análise 

Incerteza 
dos 

resultados 

Incerteza 
nas 

decisões 

Contribui 
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Fig. 15 – Distribuição dos provetes pelo elemento em análise, provete sobre junto de assentamento, provete 

sobre bloco de alvenaria e provetes com posição desconhecida sobre revestimento acabado (adaptado de [23]) 

 

Também a distribuição em altura dos corpos de prova tem influência na variabilidade dos resultados. 

Existem posições em que os operários não conseguem impor a mesma qualidade ao revestimento, quer 

seja pela sua própria posição, que pela existência de andaimes cujos patamares dificultam o acesso ao 

paramento. Gonçalves (citado em [22]) analisou este efeito tendo constatado que os melhores resulta-

dos (valor máximo da tensão de aderência) são obtidos numa faixa entre 1 m e 1,5 m de altura das 

fiadas. 

 

2.6.2. PRODUTO DE COLAGEM DAS PASTILHAS METÁLICAS 

Para se conseguirem resultados fiáveis é necessário minimizar a influência de todo o processo de 

ensaio no resultado. Neste contexto a colagem das pastilhas metálicas à superfície do revestimento é 

decisiva. 

As várias normas de ensaio consultadas definem que a colagem das pastilhas metálicas deve ser feita 

por intermédio de uma cola de alta resistência baseada em resinas [17] [16] [15]. 

Os produtos habitualmente utilizados são baseados em resinas epoxy que apresentam resultados glo-

balmente satisfatórios. 

Um estudo comparativo entre colas baseadas em resinas epoxy, e outras que têm poliéster como prin-

cipal constituinte permitiu analisar algumas características destes produtos que podem justificar a uti-

lização de um ou de outro em diferentes situações [22]. 

Em termos de resultados não foram identificadas diferenças significativas entre os dois tipos de cola, 

no entanto o estudo aponta algumas desvantagens da resina epoxy: 

 A baixa viscosidade do epoxy origina escorrimentos que podem ter influência na área 

ensaiada 

 O tempo de secagem necessário é de no mínimo 12h contra a1h necessária para a seca-

gem da resina de poliéster. 

A Fig. 16 mostra a alteração da secção ensaiado aquando da aplicação de cola epoxy. Nos casos em 

que o ensaio é efectuado com aplicação de pré-corte a secção ensaiada é definida por este pré-corte. 
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Regista-se em alguns ensaios a escorrência da cola para o interior do corte, influenciando assim o 

resultado obtido [24]. 

 

 

Fig. 16 – Provetes após ensaio de arrancamento sem aplicação de pré-corte. Comparação entre secção extraída 

com a aplicação de cola de poliéster e cola epoxy  

 

2.6.3. TÉCNICA DE PRÉ-CORTE E PASTILHAS METÁLICAS UTILIZADAS 

As pastilhas metálicas a utilizar no ensaio são em geral circulares com 50 mm de diâmetro, é no entan-

to possível utilizar em alternativa pastilhas metálicas quadradas. 

O valor da resistência à tracção tende a ser mais elevado em provetes circulares pois estes apresentam 

uma distribuição de tensões uniforme ao longo da interface [23], Fig. 17. Os provetes quadrados apre-

sentam uma concentração de tensões nas extremidades que pode ainda ser intensificada pelas vibra-

ções imposta pelo procedimento de corte. 

 

 

Fig. 17 – Distribuição de tensões na interface argamassa suporte para provetes com diferentes dimensões e 

formas [23] 
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Para eliminar a influência das zonas circundantes à colocação da pastilha metálica, é necessário proce-

der previamente a uma carotagem com forma e área correspondente à pastilha metálica que vai ser 

utilizada [7]. 

A norma ASTM D 4541-02 [17] defende que a realização de pré-corte viola o princípio básico da ava-

liação in-situ pois a técnica de ensaio não deve interferir com o parâmetro a medir. O mesmo docu-

mento refere que, sempre que seja necessário proceder ao pré-corte, este deve ser realizado com 

extremo cuidado para evitar a micro-fissuração do revestimento. Note-se que, caso não haja pré-corte, 

a interpretação dos resultados tem de ser muito cuidadosa, não podendo haver comparação directa com 

os valores limite referidos em § 2.5. 

 

2.6.4. IDADE DO SISTEMA 

Alguns autores [25] defendem que a fixação dos valores de referência para aderência de revestimento 

nos 28 dias pode ser demasiado conservativa. O estudo realizado por estes autores revelou uma signi-

ficativa evolução da aderência dos revestimentos entre os 28 dias e os 3 anos. A Fig. 18 mostra essa 

evolução para um revestimento aplicado sobre blocos de betão. 

Podemos ver que aos 28 dias alguns dos painéis ensaiados não respeitavam os limites mínimos estabe-

lecidos mas aos 3 anos todos os painéis apresentavam valores muito superiores (2.4 vezes maiores em 

média). 

 

 

Fig. 18 – Evolução dos valores de resistência de aderência de revestimento aplicado sobre blocos de betão [25] 

 

Estas conclusões levam os investigadores [25] a recomendar que valores inferiores ao valor de refe-

rência, em inspecções a edifícios novos, sejam monitorizados aos 56 e 91 dias e só após conhecimen-

tos da evolução devem ser tomadas medidas. 
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2.7. POTENCIALIDADES DO ENSAIO DE ARRANCAMENTO POR TRACÇÃO 

O ensaio de arrancamento por tracção permite a caracterização laboratorial de diversos tipos de mate-

riais, desde argamassas de reboco tradicionais e monocamada, ladrilhos cerâmicos colados, placas de 

pedra coladas até a sistemas mais complexos como o sistema ETICS. É possível desta forma avaliar a 

qualidade dos materiais uma vez que a resistência à tracção é uma das principais características anun-

ciadas pelos fabricantes. 

A técnica é adequada à aplicação in-situ como forma de diagnosticar patologias existentes e no contro-

lo de qualidade de materiais em condições reais de uso 

Para além de permitir a quantificação directa da resistência ao arrancamento, o ensaio de arrancamento 

por tracção permite obter, por correlação, outros parâmetros. 

No caso especifico dos rebocos, Flores-Colen [2] estudou a relação entre diferentes parâmetros que 

caracterizam o comportamento dos rebocos, tendo constatado que a resistência ao arrancamento apre-

senta uma elevada correlação (r
2
 > 0.7) com a resistência à compressão. Este tipo de estudo poderá ser 

interessante na medida em que permite reduzir o número de ensaios a realizar por se poder obter mais 

informação a partir de cada um deles. 

Alguns estudos têm tirado partido desta técnica como auxiliar para a definição do tempo de vida útil 

dos sistemas de revestimento [26]. 

Dois estudos [27] [6] realizados no LFC-FEUP procuraram estabelecer relações entre parâmetros 

medidos em laboratório, recorrendo a ciclos de envelhecimento artificial, e os mesmos parâmetros 

medidos em amostras sujeitas a envelhecimento natura. O objectivo do estudo passa pelo estabeleci-

mento de uma relação entre a idade do material sujeito a condições normais de envelhecimento, e o 

número de ciclos de envelhecimento artificial acelerado a que a amostra teria que ser sujeita em labo-

ratório para atingir o mesmo estado. 

A Fig. 19 mostra a aplicação desse estudo à avaliação da tensão de aderência. No quadrante direito do 

gráfico podemos observar a diminuição da tensão de aderência com um número crescente de ciclos de 

envelhecimento. Paralelamente, no quadrante esquerdo do gráfico são representados os valores da 

tensão de aderência medidos em intervalos regulares ao longo de vários anos nas amostras da estação 

de envelhecimento natural. 

 

  

Fig. 19 – Correlação entre o número de ciclos de envelhecimento artificial acelerado e o tempo real de exposição 

natural - Modelo de Previsão [26] 
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Os autores do estudo reconhecem no entanto algumas limitações à sua aplicação. Por um lado, em 

alguns casos não é possível estabelecer uma curva de degradação para os parâmetros avaliados, 

nomeadamente a aderência, devido ao efeito de factores exógenos. Por outro lado, a definição do 

modelo implica a realização de um longo período de avaliação pela realização de ensaios em amostras 

envelhecidas de forma natural. 
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3  
AMOSTRA – ENSAIOS REALIZADOS 
PELO LFC-FEUP  

 

 

3.1. ENQUADRAMENTO 

Sendo o principal objectivo deste trabalho conhecer o ensaio de arrancamento por tracção, suas carac-

terísticas, procedimentos, e sobretudo suas limitações e campo de aplicação, interessa portanto analisar 

os dados obtidos a partir desta metodologia. 

Com este objectivo foi compilada a informações disponível no arquivo de relatórios técnicos do LFC-

FEUP referente a estudo de casos em que esta metodologia foi aplicada. 

A maioria dos dados corresponde a inspecções a edifícios em serviço pelo que os resultados obtidos 

são resultado dos diversos factores que condicionam o comportamento dos materiais de revestimento, 

como sejam, a qualidade inicial dos materiais e a sua forma de aplicação, a idade do edifício, as opera-

ções de manutenção a que foi sujeito, e as condições de exposição das fachadas. Os resultados dos 

ensaios não podem portanto ser comparados directamente entre si em termos absolutos, uma vez que 

as condições a que cada paramento esteve sujeito são únicas e impossíveis de replicar com precisão. 

Tentou-se então recolher o máximo de informação possível sobre cada ensaio, de forma a conhecer as 

condições que possam ter influenciado os resultados. 

A ficha de ensaio do LNEC [13] indica que o relatório de ensaio deve incluir: 

 referência a esse documento; 

 a designação do produto ensaiado; 

 indicação de eventuais alterações efectuadas ao procedimento de ensaio; 

 a identificação dos materiais de suporte ensaiados; 

 a dimensão dos provetes correspondentes a cada tipo de material; 

 uma descrição sumária das operações inerentes à preparação e aplicação do revestimento; 

 a designação identificativa da cola utilizada; 

 os valores individuais das determinações e o valor médio da tensão de aderência, bem 

como a indicação da tipologia de rotura e a data da realização do ensaio; 

O RILEM [14] acrescenta ainda a necessidade de uma descrição do local em especial do elemento 

construtivo em análise, a data e hora das duas fases do ensaio (colagem das pastilhas metálicas e pos-

terior arrancamento), especificando ainda a precisão necessária nos resultados (0,05 N/mm
2
 para os 

resultados individuais e 0,1 N/mm
2 
para a média dos valores válidos obtidos). 
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Como foi referido anteriormente, a informação recolhida encontrava-se algo dispersa e na sua forma 

original não respondia às necessidades deste trabalho. Para tornar a informação analisável no seu con-

junto foi criada uma base de dados com os seguintes campos: 

 Identificação do ensaio; 

 Ano de ensaio; 

 Tipo de ensaio; 

 Condições de ensaio; 

 Revestimento; 

 Suporte; 

 Sistema construtivo; 

 Idade do revestimento; 

 Notas; 

 Orientação; 

 Pré-corte; 

 Zona; 

 Interface de rotura; 

 Tensão de rotura; 

O campo identificação do ensaio serve de ligação entre a base de dados criada e os relatórios originais, 

sendo a única referência explícita a esta informação. 

No campo Ano de ensaio é identificado o ano em que o ensaio foi realizado ou pelo menos em que o 

relatório do mesmo foi produzido. 

Em Tipo de ensaio regista-se se o relatório é referente a um ensaio in-situ ou laboratorial sendo referi-

das em Condições de ensaio as condições a que o provete foi sujeito antes do ensaio, nomeadamente 

se foram realizados ciclos de envelhecimento acelerado. 

É então referido o Sistema construtivo em estudo com identificação dos materiais de Revestimento e 

Suporte. 

No campo Notas são colocadas todas as informações adicionais, nomeadamente, alterações introduzi-

das no procedimento de ensaio normalizado.  

Foi também registada a Orientação dos paramentos e o tipo de Pré-corte realizado em cada amostra-

gem. 

Em Zona são definidos conjuntos de resultados realizados em condições idênticas no que diz respeito 

à localização e orientação do paramento, do tipo de matérias envolvidos e do pré-corte realizado. Toda 

a análise quantitativa incidirá sobre estes conjuntos de valores e sua relação com os resultados indivi-

duais. 

Por fim é registada a Interface de rotura principal, e secundária sempre que aplicável, e o valor da 

Tensão de rotura em MPa. 

Após compilar a informação, houve a necessidade de criar fichas que sistematizassem os dados consi-

derados relevantes permitindo um fácil acesso à informação. Estas fichas podem ser consultadas no 

capítulo 3.3. 
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3.2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Foram analisados resultados de 23 boletins de ensaio representando 19 inspecções in-situ e 4 estudos 

laboratoriais. 

Numa mesma inspecção são por vezes analisadas diferentes zonas dos edifícios encontrando-se assim 

diferentes condições de exposição e mesmo diferentes soluções construtivas em alguns casos. Tam-

bém no caso de estudos laboratoriais são analisadas diferentes situações, quer ao nível dos materiais, 

quer ao nível de condições de envelhecimento. Para reflectir de uma forma mais correcta o caso em 

estudo optou-se por fazer incidir a análise não nos dados agrupados por relatório, mas sim nos grupos 

(zonas) definidas em cada um destes procurando isolar o maior número possível de variáveis que con-

tribuem para a evoluções da aderência. 

Assim sendo, estamos perante uma amostra de 84 casos de estudo, correspondendo a 63 ensaios in-situ 

e 21 ensaios laboratoriais. 

No que se refere aos materiais de revestimento, agrupou-se a amostra em três grupos: 

 Rebocos, grupo que engloba rebocos tradicionais quer de base cimentícia, quer de cal e 

monomassas; 

 Cimentos-cola, em que se agrupam revestimentos descontínuos aderentes, como ladrilhos 

cerâmicos ou placagens de pedra; 

 Num terceiro grupo denominado, Outro, foram agrupados os restantes revestimentos, que 

pela sua menor incidência não permitem uma análise quantitativa satisfatória, como é o 

caso do sistema ETICS, reboco interior e revestimento interior de um reservatório. 

 

 

Fig. 20 – Dimensão da amostra em termos de tipo de revestimento 

 

Segundo o estudo de Paes Afonso [28], baseado nos Censos 2001, o revestimento com maior incidên-

cia nas construções portuguesas é o reboco tradicional. Este facto está também patente nos ensaios 

analisados, representando o conjunto Reboco 40 % da amostra. 
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Fig. 21 – Revestimentos de fachada em Portugal, dados dos Censos 2001 [28] 

 

A categoria Cimento-cola definida neste texto, não tem uma correspondência directa na divisão de 

materiais de revestimento adoptada nos Censos 2001. Fazendo uma análise meramente indicativa, 

podemos dizer que esta categoria corresponderia a Ladrilhos ou pastilhas cerâmicas e ainda a uma 

parte dos revestimentos em pedra, uma vez que este grupo incluirá os edifícios em alvenaria de pedra 

não revestida e os edifícios revestidos com placas de pedra, tanto fixadas mecanicamente como cola-

das. Apenas este último subgrupo – placas de pedra coladas – faz parte do campo de aplicação do 

ensaio de arrancamento. 

Podemos então inferir que em 5 a 10% dos sistemas de revestimento de fachadas em Portugal, à data 

dos últimos censos, se recorre ao cimento-cola como constituinte do sistema de revestimento. 

 

 

Fig. 22 – Dimensão da amostra em função do tipo suporte 
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No que diz respeito ao suporte notou-se uma menor diversidade de soluções, sendo que se privilegiam 

os sistemas construtivos tradicionais como alvenaria de tijolo e de pedra. Numa das inspecções reali-

zadas observou-se a execução de um revestimento de fachada em ladrilhos cerâmicos colados com 

cimento-cola sobre placas VIROC suportadas por uma estrutura metálica fixa à fachada original. Este 

constitui o único exemplo de um suporte não tradicional. 

Em 29% dos registos que constituem a amostra não foi possível identificar o material de suporte do 

sistema de revestimento. Provavelmente estes casos correspondem a alvenarias ou paredes de betão. 

 

3.3. FICHAS DE ENSAIO 

O ensaio de arrancamento é geralmente parte de um estudo mais abrangente que incide sobre várias 

características consideradas importantes para o caso em análise. Se por um lado nem toda a informa-

ção contida nos estudos é relevante no contexto deste trabalho, por outro lado os dados mais importan-

tes encontravam-se dispersos. 

Surgiu então a necessidade de criar fichas de ensaio que sintetizam a informação recolhida. Pretende-

se criar um instrumento de fácil compreensão que permita uma leitura imediata dos elementos chave 

necessários para a análise do ensaio.  

Os estudos efectuados pelo LFC-FEUP têm muitas vezes um cariz confidencial pelo que foram supri-

midas todas as informações identificativas dos edifícios objecto do estudo. 

Os boletins de ensaio estão estruturados em 4 áreas, um cabeçalho, um esquema construtivo, um gráfi-

co síntese dos resultados e um campo destinado a outras observações. 

No cabeçalho podem encontrar-se as seguintes informações: 

 Ficha de Ensaio N.º - onde é identificada a ficha. Este número sequencial é atribuído por 

ordem cronológica. Trata-se da chave de ligação entre os dados contidos neste documento 

e a base de dados original; 

 Data de Ensaio: - é indicado o ano em que o ensaio decorreu. Entre parêntesis é registado 

o tempo de secagem do produto de colagem das pastilhas metálicas; 

 Tipo de Ensaio: neste ponto indica-se se estamos perante um ensaio laboratorial ou in-

situ; 

 Elemento construtivo: este ensaio pode ser aplicado a revestimentos de diferentes elemen-

tos construtivos (paredes, pavimentos, etc.), essa informação é registada neste ponto. 

 Idade: Neste ponto é registada a idade do revestimento ou do edifício dependendo da 

informação disponível; 

 Material de revestimento: É identificado o tipo de material de revestimento utilizado; 

 Suporte: identifica o tipo de suporte utilizado; 

Segue-se um esquema construtivo (sem escala) do sistema de revestimento. Este esquema é constituí-

do por uma vista frontal da zona de colagem da pastilha metálica onde se pode observar o tipo de pas-

tilha utilizado, bem como o tipo de pré-corte realizado. À direita temos um corte do elemento constru-

tivo com identificação das várias camadas que o constituem. Foi utilizada uma numeração das cama-

das e interfaces para permitir uma fácil identificação do mecanismo de rotura. A numeração progride 

do exterior para o interior. 
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O primeiro elemento (número 1) comum a todos os boletins e representa a ligação (cola) do equipa-

mento de ensaio ao revestimento. O sistema de numeração adoptado tem a particularidade de as rotu-

ras adesivas corresponderem sempre a números ímpar e as roturas coesivas (no seio de uma determi-

nada camada) corresponderem a números par. 

Surge então um gráfico que faz a síntese dos resultados de cada boletim de ensaio e suas variáveis. 

No campo Observações são registadas notas adicionais presentes nos boletins de ensaio originais e que 

auxiliam na compreensão da divisão em zonas efectuada. 

 

 

Fig. 23 – Exemplo de ficha de ensaio com identificação das suas partes 
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Fig. 24 – Exemplo de gráfico contido nas fichas de ensaio 

 

Na Fig. 24, encontra-se um exemplo do gráfico presente nas fichas de ensaio. Este gráfico condensa 

muita da informação necessária para interpretar os resultados do ensaio de arrancamento. 

Em primeiro lugar são representados graficamente os valores da tensão em MPa de cada arrancamento 

(♦), Pode também observar o valor médio de cada paramento (barras) e o respectivo desvio padrão 

(réguas centradas na média). 

Como legenda do eixo das abcissas tem-se: 

 Interface de rotura: nesta linha são representadas as interfaces em que ocorreu a rotura do 

provete, segundo a denominação adoptada no esquema construtivo. 

 Pré-corte: O pré-corte circular é representado pelo símbolo “O”, enquanto o pré corte 

quadrangular é representado pelo símbolo “□”. Sempre que o pré-corte não seja efectuado 

até ao suporte, os símbolos anteriormente identificados são colocados entre parêntesis: 

(O), (□). 

 Orientação: Identifica a orientação do paramento em estudo segundo a seguinte conven-

ção: N – Norte; S – Sul; E – Este; O – Oeste e respectivas conjugações. Houve também a 

necessidade de incluir a designação In, representando representado revestimentos interio-

res e L para identificas os ensaios laboratoriais. 

 Zona: É identificada a zona em que foi realizado o ensaio e o número do provete em 

questão. 

 σa (MPa): Tensão de rotura registada em cada determinação; 

 σa
média

 (MPa): Tensão de rotura média das determinações efectuadas numa zona 

O resultado do ensaio em termos de tensão está presente neste gráfico não só na sua representação 

gráfica, mas também com a indicação dos valores numéricos arredondados. Os valores individuais de 

cada determinação são arredondados ao múltiplo de 0,05 MPa mais próximo e os valores médios por 

zona são arredondados ao múltiplo de 0,1 MPa mais próximo. 

Analisando este exemplo concreto podemos verificar que o estudo incidiu sobre três paramentos – A, 

B e C, todos eles na fachada Este do edifício. Em todos os provetes foi realizado pré-corte circular, 

sendo que em A4 e A5 não foi atingido o suporte. Sobre o paramento A foram realizados 5 arranca-

mentos dos quais resultou uma tensão média de 0,6 MPa. 

Nas próximas páginas encontram-se as 23 fichas de ensaio elaborados.  



Caracterização de Revestimentos Exteriores Através de Ensaios de Arrancamento por Tracção 

 

42 

FICHA DE ENSAIO N.º: 1 [29] 

Data do ensaio: 1997 (4 dias) Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Reboco Suporte: Alvenaria de Tijolo 

 

Observações: 

As zonas A, B e C correspondem a diferentes áreas da mesma fachada. 

As zonas ensaiadas foram escolhidas devido à ligação deficiente, evidenciada por percussão. 

 

3 2 3 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2

O O O (O) (O) O O (O) (O) O O (O) (O)

E E E E E E E E E E E E E

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4

σa média
(MPa)

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 1,10 1,10 1,10 1,10 0,60 0,60 0,60 0,60

σa (MPa) 0,15 0,75 0,10 1,25 0,55 1,15 0,30 1,40 1,50 1,10 0,00 0,10 1,15

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,01
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FICHA DE ENSAIO N.º: 2 [30] 

Data do ensaio: 1998 (3 dias) Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Reboco Suporte: Alvenaria de Pedra 

 

 
Observações: 

Na zona A foi efectuado pré corte quadrangular, com aplicação de pastilhas metálicas redondas, 

conforme representado na parte inferior do esquema. 

As zonas B e D apesar de terem a mesma orientação correspondem a locais diferentes. 

O paramento C não foi ensaiado porque se detectou por percussão que o revestimento se encontrava 

dessolidarizado. 

 

 

4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4

□ □ (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O)

O O S S S S S S N N N

A1 A2 B1 B2 B3 D1 D2 D3 E1 E2 E3

σa média
(MPa)

0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,32 0,32 0,32

σa (MPa) 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,40 0,35 0,20

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,02
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FICHA DE ENSAIO N.º: 3 [31] 

Data do ensaio: 1998  Tipo de Ensaio: Laboratório 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Elementos de Pedra Suporte: Betão 

 

 
Observações: 

Ensaios efectuados 

A – Aderência Inicial 

B – Solicitação temperatura 

C – Solicitação humidade 

D – Solicitação choque térmico 

E – Solicitação choque térmico 2 

F – Solicitação Gelo/Degelo 

 

3 3 6 5 3 3 3 3 4 5 3 3

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

L L L L L L L L L L L L

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2

σa média
(MPa)

1,45 1,45 1,70 1,70 0,55 0,55 0,68 0,68 1,35 1,35 0,85 0,85

σa (MPa) 1,45 1,45 1,90 1,50 0,55 0,55 0,50 0,85 1,00 1,70 0,90 0,80

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,03
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FICHA DE ENSAIO N.º: 4 [32] 

Data do ensaio: 2000  Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Ladrilhos cerâmicos Suporte: Alvenaria de tijolo 

 

 
Observações: 

A zona A corresponde a uma área que havia sido reabilitada. 

A zona B mantinha o revestimento original. 

 

A1 e A6- Ensaios repetidos sobre azulejos que nos primeiros ensaios não foram arrancados; A9-A 

parcela de azulejo que foi arrancada partiu e separou-se da restante superfície inicialmente prevista 

para o ensaio; B6-Uma parte do azulejo que servia de apoio a uma das pernas do equipamento partiu 

mas estava colada ao suporte; B7-Uma parte do azulejo que servia de apoio a uma das pernas do 

equipamento partiu pois não se encontrava colada ao suporte; B8-A espessura do cimento-cola era 

reduzida; 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 3 1 1 1 1 3 3 3 1

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10

σa média
(MPa)

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

σa (MPa) 0,5 1,2 1,0 1,4 0,6 0,5 0,8 0,7 1,1 0,8 1,1 0,5 1,4 0,9 0,8 0,9 0,6 0,2 0,8 0,8

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,04
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FICHA DE ENSAIO N.º: 5 [24] 

Data do ensaio: 2000 (4 dias) Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: 
Elementos de pedra 

Ladrilhos Cerâmicos 
Suporte: Alvenaria de tijolo 

 

 
Observações: 

A zona A tem um acabamento em placas de granito fixadas por colagem e por um parafuso no cen-

tro. 

A Zona B tem um acabamento em elementos cerâmicos. 

Ambos os acabamentos foram removidos antes da execução do ensaio. 

 

Nos ensaios A1, A2 e A4 os resultados sofreram alguma influência da cola utilizada para fixar as 

pastilhas metálicas, o que, no entanto, conduz a valores por excesso. 

 

7 7 7 7 7 7 7 7

O O O O O O O O

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3

σa média
(MPa)

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,25 0,25 0,25

σa (MPa) 0,15 0,20 0,60 0,15 0,60 0,10 0,45 0,20

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,05
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FICHA DE ENSAIO N.º: 6 [33] 

Data do ensaio: 2001 (2 dias) Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Monomassa Suporte: Alvenaria de Tijolo 

 

 
Observações: 

As zonas definidas representam áreas diferentes do mesmo paramento. 

Zona A – Cunhal em zona fissurada, 1,5 m de altura. 

Zona B – Zona em que o revestimento tinha sido reparado destacou-se antes do ensaio 

Zona C – Próximo da extremidade da parede, sem problemas aparentes, 1,5 m de altura. 

Zona D – 3 m de altura zona escurecida. 

 

A4, C1, C3, D4 e D5-uma parte do suporte coincidiu com as juntas de argamassa entre elementos de 

alvenaria; 

D2-encontrava-se danificado. 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

O O O O O O O O O O O O O

A1 A2 A3 A4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 D5

σa média
(MPa)

0,10 0,10 0,10 0,10 0,19 0,19 0,19 0,19 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

σa (MPa) 0,10 0,05 0,05 0,20 0,25 0,10 0,25 0,15 0,05 0,05 0,00 0,05 0,25

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,06
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FICHA DE ENSAIO N.º: 7 [34] 

Data do ensaio: 2001  Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Reboco Suporte: Alvenaria de Pedra 

 

 
Observações: 

Nas zonas B e D foi usado sabão na água de amassadura. 

Surgiram algumas dificuldades na realização dos furos para os ensaios de arrancamento, tendo em 

atenção que o reboco se destacava facilmente quando a broca chegava ao suporte. 

 

3 3 5 4 4 0 7 0 3 3 0 1 0 3 0 3 4 4 4 2 3

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

N N N N N N N N N O O O O O O O O O O O O

A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

σa média
(MPa)

,03 ,03 ,02 ,02 ,02 ,02 ,02 ,02 ,02 ,25 ,25 ,25 ,04 ,04 ,04 ,04 ,04 ,04 ,04 ,04 ,04

σa (MPa) ,05 ,00 ,00 ,05 ,00 ,00 ,00 ,00 ,05 ,05 ,00 ,45 ,00 ,05 ,00 ,05 ,05 ,15 ,00 ,00 ,00

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,07
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FICHA DE ENSAIO N.º: 8 [35] 

Data do ensaio: 195  Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Ladrilhos cerâmicos Suporte: Alvenaria de tijolo 

 

 
Observações: 

 

 

6 6 6 1 3 3

□ □ □ □ □ □

E E E O O O

A1 A2 A3 B1 B2 B3

σa média
(MPa)

0,70 0,70 0,70 0,33 0,33 0,33

σa (MPa) 0,35 0,45 1,30 0,10 0,40 0,50

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,08
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FICHA DE ENSAIO N.º: 9 [36] 

Data do ensaio: 2002  Tipo de Ensaio: Laboratorial 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Reboco Suporte: Suporte 

 

 
Observações: 

 

 

2 3 3 3

O O O O

L L L L

A1 A2 A3 A4

σa média
(MPa)

0,54 0,54 0,54 0,54

σa (MPa) 0,55 0,60 0,55 0,45

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,09
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FICHA DE ENSAIO N.º: 10 [37] 

Data do ensaio: 2002  Tipo de Ensaio: Laboratorial 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Elementos de Pedra Suporte: Suporte 

 

 
Observações: 

Zona A – Aderência inicial 

Zona B – Aderência inicial com tratamento do suporte 

Zona C – Aderência após acção da água 

Zona D – Aderência após acção da água com tratamento do suporte 

Zona E – Aderência após gelo/degelo 

 

 

5 5 5 5 3 3 5 5 4 4

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

L L L L L L L L L L

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2

σa média
(MPa)

0,83 0,83 0,68 0,68 0,70 0,70 0,38 0,38 0,28 0,28

σa (MPa) 0,75 0,90 0,75 0,60 0,70 0,70 0,45 0,30 0,25 0,30

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,010
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FICHA DE ENSAIO N.º: 11 [38] 

Data do ensaio: 2004  Tipo de Ensaio: Laboratorial 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Elementos de Pedra Suporte: Lajeta de betão/tijolo rebocado 

 

 
Observações: 

Suporte: Lajeta de Betão Suporte: Tijolo Rebocado 

A: Envelhecimento acelerado 14 ciclos F: Aderência inicial 

B: Envelhecimento acelerado 56 ciclos G: Aderência após imersão em água 

C: Envelhecimento acelerado 70 ciclos H: Aderência após aquecimento 

D: Envelhecimento acelerado 12 ciclos I: Aderência após ciclos de gelo/degelo 

E: Envelhecimento acelerado 2 ciclos  

 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 0 0 0 0 3 2 0 0

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 G1 G2 H1 H2 I1 I2

σa média
(MPa)

1,6 1,6 1,6 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0

σa (MPa) 1,9 1,5 1,5 1,2 1,5 1,3 1,0 1,2 1,1 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,011
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FICHA DE ENSAIO N.º: 12 [39] 

Data do ensaio: 2005 () Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: < 8 anos 

Material de revestimento: Ladrilhos cerâmicos Suporte: Alvenaria de tijolo 

 

 
Observações: 

Zona A – Zona da fachada Nascente do edifício com o revestimento cerâmico aderente inicialmente 

aplicado – Revestimento Antigo; 

Zona N – Zona da fachada Nascente do edifício com revestimento aplicado numa das intervenções 

de reparação – Revestimento Novo. 

 

4 4 4 4 4 4 6 4 6 4

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

E E E E E E E E E E

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5

σa média
(MPa)

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09

σa (MPa) 0,60 0,20 0,25 0,45 0,55 1,85 1,20 0,75 1,05 0,60

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,012
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FICHA DE ENSAIO N.º: 13 [40] 

Data do ensaio: 2005 () Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede interior Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Reboco Suporte: Alvenaria de Tijolo | Betão Armado 

 

 
Observações: 

Zona A – Suporte em alvenaria de tijolo 

Zona B – Suporte em Betão armado 

 

3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 0 0

O O O O O O O O O O O O

I I I I I I I I I I I I

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 C1 C2 C3

σa média
(MPa)

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,32 0,32 0,32 0,05 0,05 0,05

σa (MPa) 0,80 0,50 0,70 0,40 0,75 0,60 0,45 0,35 0,15 0,05 0,00 0,00

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,013
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FICHA DE ENSAIO N.º: 14 [41] 

Data do ensaio: 2006 () Tipo de Ensaio: in-situ  

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Reboco Suporte: Alvenaria de pedra 

 

 
Observações: 

 

 

0 2 2 3 2 3 2 2 2

O O O O O O O O O

E E E S S S N N N

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3

σa média
(MPa)

0,40 0,40 0,40 0,27 0,27 0,27 0,13 0,13 0,13

σa (MPa) 0,00 0,50 0,30 0,20 0,40 0,20 0,10 0,20 0,10

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,014
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FICHA DE ENSAIO N.º: 15 [42] 

Data do ensaio: 2007 () Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Reboco Suporte: Alvenaria de tijolo 

 

 
Observações: 

Nas zonas B e D o pré-corte foi efectuado apenas até cerca de 35mm de profundidade no reboco. 

 

3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

SO SO SO SO SO SO SE SE SE SE SE SE

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3

σa média
(MPa)

0,25 0,25 0,25 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,67 0,67 0,67

σa (MPa) 0,15 0,45 0,15 0,50 0,25 0,20 0,25 0,40 0,30 0,55 0,70 0,75

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,015
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FICHA DE ENSAIO N.º: 16 [43] 

Data do ensaio: 2007 () Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Reboco Suporte: Alvenaria de tijolo 

 

 
Observações: 

O ensaio D4 ocorreu numa zona em que foi aplicada armadura de fibra de vidro. 

O ensaio D6 ocorreu numa zona em que havia resíduos de mástique. 

 

 

3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

SE SE SE SE SE SE E E E SE SE SE SE SE SE NE NE NE NE NE NE

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 E2 E3 F1 F2 F3

σa média
(MPa)

0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

σa (MPa) 0,2 0,1 0,6 0,4 0,1 0,2 0,7 0,3 0,2 0,0 0,2 0,8 0,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,016
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FICHA DE ENSAIO N.º: 17 [44] 

Data do ensaio: 2008 () Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Monomassa Suporte: Alvenaria de tijolo 

 

 
Observações: 

 

 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 2 3 0 2 3

O O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O O O O O O O O O O

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5

σa média
(MPa)

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

σa (MPa) 0,05 0,15 0,20 0,15 0,20 0,15 0,10 0,20 0,25 0,10 0,10 0,15 0,00 0,15 0,15

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,017
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FICHA DE ENSAIO N.º: 18 [45] 

Data do ensaio: 2008 () Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Ladrilhos cerâmicos Suporte: Sem informação 

 

 
Observações: 

 

 

3 0 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

S S S S S S S S S S S S S S S O O O O O O O O O O O O O O O

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 E5 F1 F2 F3 F4 F5

σa média
(MPa) ,1 ,1 ,1 ,1 ,1 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,4 ,4 ,4 ,4 ,4 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,2 ,1 ,1 ,1 ,1 ,1

σa (MPa) ,3 ,0 ,0 ,0 ,1 ,1 ,2 ,3 ,7 ,0 ,1 ,4 ,0 ,7 ,7 ,3 ,2 ,2 ,1 ,2 ,2 ,2 ,1 ,3 ,0 ,3 ,1 ,0 ,2 ,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,018
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FICHA DE ENSAIO N.º: 19 [46] 

Data do ensaio: 2008 () Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede interior de reservatório Idade: Sem informação 

Material de revestimento:  Suporte: Alvenaria de tijolo 

 

 
Observações: 

 

 

4 1 1 4 4 4 0 4 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 4

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4

σa média
(MPa)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

σa (MPa) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,019
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FICHA DE ENSAIO N.º: 20 [47] 

Data do ensaio: 2008 () Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: ETICS Suporte: Alvenaria de Tijolo 

 

 
Observações: 

 

 

5 7 0 5 5 10 10 10 10 0

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

O O O O O O O O O O

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5

σa média
(MPa)

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

σa (MPa) 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,15 0,05 0,00

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,020
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FICHA DE ENSAIO N.º: 21 [48] 

Data do ensaio: 2008 () Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: ETICS Suporte: Alvenaria de tijolo 

 

 
Observações: 

 

 

10 10 10 10 10 1 10 10 10 10

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

S S S S S N N N N N

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5

σa média
(MPa)

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

σa (MPa) 0,10 0,05 0,10 0,05 0,10 0,15 0,10 0,05 0,05 0,10

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,021
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FICHA DE ENSAIO N.º: 22 [49] 

Data do ensaio: 2008 () Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade:  

Material de revestimento: Ladrilhos cerâmicos / Reboco Suporte: 
Painéis VIROC/ Sem 

informação 

 

 
Observações: 

Na sondagem efectuada na fachada na zona analisada, verificou-se que a estrutura metálica leve de 

apoio dos painéis viroc está soldada a uma estrutura de aço. Essa estrutura de aço, nessa zona da 

fachada, corresponde ao previsto no projecto de licenciamento. Tal como na zona da fachada Poente 

analisada, alguns painéis viroc estão ligados apenas a perfis horizontais. 

Quer na fachada Sul, quer na fachada Poente, foi possível observar a coincidência das fissuras verti-

cais dos ladrilhos cerâmicos com as juntas entre painéis viroc 

 

4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 2 5

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

O O O O O O O O O O O O

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3

σa média
(MPa)

0,20 0,20 0,20 0,42 0,42 0,42 0,80 0,80 0,80 0,53 0,53 0,53

σa (MPa) 0,10 0,00 0,30 0,50 0,55 0,20 0,70 1,05 0,65 0,55 0,55 0,50

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,022
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FICHA DE ENSAIO N.º: 23 [50] 

Data do ensaio: 2008 (sem indo.) Tipo de Ensaio: in-situ 

Elemento construtivo: Parede Idade: Sem informação 

Material de revestimento: Elementos de pedra Suporte: Sem informação 

 

 
Observações: 

 

 

 

1 1 1 5 5 1 5 5 5 0 5 1

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 D1 D2

σa média
(MPa)

0,42 0,42 0,42 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,00 0,15 0,15

σa (MPa) 0,50 0,35 0,40 0,10 0,95 0,10 1,10 0,55 1,65 0,00 0,05 0,25

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,023
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4  
ANÁLISE DA AMOSTRA 

 

 

4.1. ENQUADRAMENTO 

No presente capítulo será estudada a variabilidade do ensaio de arrancamento por tracção na avaliação 

do comportamento de sistemas de revestimentos. 

Na maioria dos relatórios técnicos os resultados são apresentados ao utilizador final como um valor x 

sem indicação da incerteza associada a esse resultado. A tendência actual é, no entanto, de apresentar o 

valor X como um resultado x associada a um factor, U, que reflecte a sua incerteza [21]. 

 

𝑋 = 𝑥 ± 𝑈

 

(4) 

 

No presente capítulo pretende-se analisar a amostra recolhida, interpretando os resultados com o 

objectivo de compreender que factores condicionam a variabilidade dos resultados obtidos pelo ensaio 

de arrancamento por tracção. A análise dos valores obtidos, quer ao nível da tensão de aderência, quer 

ao nível da sua variabilidade poderá fornecer informação relevante na definição da adequabilidade do 

ensaio às varias condições em que é executado. 

O indicador de fiabilidade adoptado neste estudo foi o desvio padrão – dp.  

O desvio padrão é calculado a partir de uma amostra e mede o grau de dispersão dos resultados em 

torno da média. A fórmula (5) representa o cálculo efectuado, em que x  o valor médio da amostra e n 

a sua dimensão. 

 

 

n

xx
dp

 


2

 

(5) 

 

4.2. ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA TENSÃO DE ADERÊNCIA 

4.2.1. CIMENTOS-COLA 

Nos gráficos das Fig. 25 e Fig. 29 estão sintetizados os valores médios obtidos nos ensaios sobre 

revestimentos descontínuos aderentes e sobre paramentos rebocados, respectivamente. Nestes mesmos 

gráficos estão definidas duas zonas, que representam a gama de valores aceitável e a gama de valores 

considerados insuficientes, de acordo com a literatura consultada e anteriormente apresentada. 

Os valores médios da resistência à tracção são os elementos de comparação com os valores de referên-

cia definidos nos documentos técnicos, no entanto Flores-Colen [11] refere que estes valores nem 
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sempre são representativos do comportamento global do sistema de revestimento pelo que a sua inter-

pretação é complexa. 

 

 

Fig. 25 – Síntese dos resultados obtidos para revestimentos descontínuos aderentes 

 

No gráfico da Fig. 25 vemos que em grande parte dos ensaios realizados (21 em 39), os resultados 

obtidos foram satisfatórios, tendo-se obtido um valor médio da tensão de aderência superior ao limite 

de 0.5 MPa [5] definido na norma que regula as características de cimentos-cola. 

Em média o resultado obtido ronda os 0.70 MPa com um coeficiente de variação, CV (quociente entre 

o desvio padrão e a média) de 70 %.  

Podemos ainda verificar que, apesar da incerteza associada aos resultados obtidos ser relativamente 

grande, não há na generalidade dos casos interferência na apreciação global do ensaio. Note-se que o 

intervalo definido pelo desvio padrão em torno da média (réguas) não corta na generalidade dos casos 

a linha definida pelo valor do parâmetro de referência. 

O caso de estudo 12B é disso exemplo, ver FICHA DE ENSAIO N.º: 12. Neste exemplo todas as 

determinações tiveram um resultado superior a 0,5 MPa, variando entre 0,6 e 1,85 MPa. Este caso 

apresenta um coeficiente de variação de 40 %. É comum serem reportados valores de coeficiente de 

variação superiores a 30 % [23] nos resultados do ensaio de arrancamento por tracção, o que levanta 

algumas questões acerca da sua fiabilidade. 

Neste caso de estudo todas as determinações revelaram uma boa aderência do sistema. Os resultados 

obtidos fariam prever um bom comportamento, não obstante observam-se destacamentos de áreas 

significativas do revestimento um pouco por todo o edifício. Constatou-se portanto que a área escolhi-

da para o ensaio não era representativa do comportamento de determinadas zonas da fachada. 
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Fig. 26 – Destacamento de elementos cerâmicos do revestimento de fachada [39] 

 

No caso 23B a variabilidade de resultados identificada impõe reservas na análise do valor médio do 

ensaio. Os resultados variaram entre 0,1 e 1,65 MPa. Não havendo na legislação relativa a cimentos 

cola [16] [5] a definição de valores máximos da variabilidade da tensão, ou mínimos absolutos nas 

determinações, o valor médio obtido poderia ser considerado aceitável. Os valores mínimos registados 

devem no entanto ser analisados. 

 

 

Fig. 27 – Excerto da Fig. 25 referente ao caso de estudo 23B 

 

Nos casos 11F, 11G, 11I e 23C não foi possível obter nenhum resultado válido. Os três primeiros 

exemplos fazem parte de um mesmo boletim de ensaio laboratorial da aderência de um cimento-cola. 

O provete foi colado sobre um tijolo rebocado tendo o sistema sido submetido a vários tipos de enve-

lhecimento tal como especificado em [16]. Verificou-se o destacamento do reboco durante o processo 

de envelhecimento não tendo sido possível realizar o ensaio. 
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Fig. 28 – Provetes em que não foi possível realizar o ensaio 

 

O caso 23C, em que também não foi possível obter qualquer valor válido, representa um paramento 

em que apenas foi possível obter um provete, tendo-se este soltado durante a acoplagem do equipa-

mento. 

 

4.2.2. REBOCOS 

Nos ensaios efectuados a paramentos rebocados, Fig. 29, os resultados obtidos são genericamente 

inferiores aos dos revestimentos descontínuos aderentes, o que vai de encontro ao esperado tendo em 

conta as características de ambos os sistemas. 

Os valores registados são no entanto bastante baixos tendo em conta o valor de referência de 0,3 MPa, 

proveniente da legislação francesa citada por Veiga [3]. Existe um valor mínimo de 0,2 MPa que deve-

rá ser respeitado por todas as determinações ficando assim de certa forma limitada a variabilidade dos 

resultados nestes casos. Valores mais baixos são admitidos desde que a rotura seja coesiva na camada 

de reboco pelo que se torna obrigatória a análise do tipo de rotura em conjugação com o valor da ten-

são. 

Os resultados obtidos em paramentos rebocados são menos dispersos que nos revestimentos descontí-

nuos aderentes, observando-se uma maior concentração dos valores registados em torno do limite do 

valor de referência. 

 

Fig. 29 – Síntese dos resultados obtidos para paramentos rebocados 
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Atendendo à necessidade de respeitar simultaneamente o critério citados, apenas os ensaios 1B, 2E, 

9A, 14A, 15C, 15D e 22B poderiam ser considerados aceitáveis ao satisfazer ambos os critérios. 

O valor mais elevado da tensão de aderência é registado no caso 1B, neste exemplo os resultados 

variam entre 0,3 e 1,5 MPa com apenas um valor menor que 1,1 MPa entre as quatro determinações 

efectuadas. 

Em média o valor obtido para a tensão de aderência de paramentos rebocados é de 0,28 MPa (com um 

coeficiente de variação de 100 %) este valor revela uma tendência dos paramentos rebocados estuda-

dos em não satisfazer os requisitos mínimos exigidos. 

 

4.2.3. OUTROS REVESTIMENTOS 

Os casos de estudo em que foram analisados revestimentos do tipo ETICS correspondem a edifícios 

novos, ainda não habitados em que ocorreu a fissuração generalizada do revestimento. O valor médio 

da tensão de aderência situa-se nos 0,08 MPa, precisamente o valor mínimo requerido [18]. 

Já nos rebocos interiores, que foram separados do restante grupo de rebocos devido a diferença das 

suas características e solicitações a que estão sujeitos, verifica-se um valor médio da tensão de aderên-

cia próximo dos 0,25 MPa, abaixo portanto do requisito mínimo. 

 

 

Fig. 30 – Síntese dos resultados obtidos para paramentos com revestimento ETICS e rebocos interiores 

 

4.2.4. DEPENDÊNCIA FACE À EXPOSIÇÃO SOLAR 

A orientação solar exerce alguma influência sobre a aderência, na medida em que as condições de 

envelhecimento natural dependem da intensidade dos agentes atmosféricos. 

No gráfico da Fig. 31representa a variação da tensão em função da orientação. Tanto em termos de 

valores médios, como através do valor máximo e do desvio padrão da amostra. 
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Fig. 31 – Variação da tensão de aderência em função da orientação e tipo de revestimento 

 

Podemos verificar que nos paramentos voltados a Este o resultado obtido é superior aos resultados 

obtidos nas restantes orientações, sendo que estes se encontram muito próximos entre si em termos 

médios. Esta diferença registada é mais significativa no caso dos paramentos rebocados. 

No que diz respeito ao valor máximo, a tendência é semelhante. 

Procurou-se quantificar a relação entre a tensão em cada orientação. Para isso recorreu-se a ensaios em 

que haviam sido ensaiados paramentos com orientações distintas. 

 

 

Fig. 32 Análise comparativa da tensão de aderência nos paramentos norte e sul das fichas de ensaio 2, 14 e 21 
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Nas fichas de ensaio 2, 14 e 21 houve uma coincidência da orientação dos paramentos estudados, pelo 

que se optou por analisar a relação entre a tensão de paramentos voltados a norte e paramentos volta-

dos a sul. Os resultados obtidos não permitem identificar uma tendência de melhor comportamento 

numa ou outra orientação. 

 

4.2.5. DEPENDÊNCIA FACE AO SUPORTE 

A tensão de aderência é condicionada pelas características do material de suporte. De entre os tipos de 

suporte presentes na amostra em estudo verifica-se que o betão é aquele que conduz a valores mais 

elevados de aderência. Em contrapartida, os sistemas em que a alvenaria de pedra constitui a camada 

de suporte apresentam os valores mais baixos do conjunto. 

 

 

 

Não foi possível estabelecer uma comparação directa entre valores da mesma ficha de ensaio uma vez 

que não foram registados, em nenhum dos casos de estudo, valores válidos em suportes diferentes. 

 

4.3. PATOLOGIAS VS ENSAIO 

De uma forma geral os ensaios analisados correspondem a situações em que foram detectadas anoma-

lias, de maior ou menor extensão e gravidade, nos revestimentos dos edifícios. As situações mais fre-

quentes correspondem à perda de aderência, com ou sem destacamento do revestimento em relação ao 

suporte. Estas situações são particularmente gravosas quer devido às questões de segurança que levan-

tam, quer pela perda da capacidade de responder às exigências para as quais o revestimento foi conce-

bido. 

Outra das patologias que pode dar origem a este tipo de inspecção é a fissuração. Estes casos são 

menos frequentes uma vez que a sua gravidade e visibilidade são mais reduzidas. 

Por vezes os ensaios são efectuados de forma a avaliar a adequabilidade de um sistema de revestimen-

to, quer através de ensaios laboratoriais quer in-situ. Estas situações surgiram associadas a edifícios 
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com valor histórico-cultural ou a edifícios nos quais se pretende substituir uma solução actual que 

manifesta patologias. 

No conjunto dos ensaios in-situ analisados apenas nove referem as patologias observadas, sendo que 

seis destas inspecções foram desencadeadas devido a perda de aderência do revestimento com desta-

camento. Nos restantes três ensaios o ensaio teve origem num problema de fissuração no revestimento. 

Os casos de perda de aderência com destacamento do revestimento ocorreram em paramentos reboca-

dos e em elementos revestidos com elementos colados com cimento-cola. 

A ocorrência de fissuração observou-se em dois paramentos revestidos com o sistema ETICS [47] 

[48]. Ambos os edifícios manifestaram a anomalia ainda antes de serem ocupados pelo que se excluem 

as causas relacionadas com o envelhecimento ou a falta de manutenção. 

 

 

Fig. 33 – (esquerda) Fissuras nas paredes laterais de corpos em balanço [47] e (direita) em zona corrente da 

parede do r/ chão da fachada Sul [48] 

 

No terceiro caso de estudo em que se observou a ocorrência de fissuração [49] não se pode imputar 

essa manifestação patológica ao sistema de revestimento. Aquando de uma reparação recente toda a 

fachada do edifício, ao nível do primeiro piso, foi revestida com painéis viroc fixos ao paramento ori-

ginal através de uma estrutura metálica. Sobre estes painéis foram aplicados ladrilhos cerâmicos cola-

dos com cimento-cola. A inspecção visual revelou uma grande deformação dos painéis viroc o que 

impôs enormes movimentos relativos dos elementos cerâmicos, provocando a sua fissuração. 

 

 

Fig. 34 – Fissuração, destacamento e queda de ladrilhos cerâmicos [49] 



Caracterização de Revestimentos Exteriores Através de Ensaios de Arrancamento por Tracção 

 

73 

4.4. IMPORTÂNCIA DO TIPO DE ROTURA 

Os relatórios de ensaio, para além do valor da tensão de aderência, devem incluir informação acerca 

do padrão de rotura ocorrido [15] [16]. 

O padrão de rotura é essencial para a compreensão dos fenómenos que estão associados à rotura 

A análise do gráfico da Fig. 35 mostra uma grande ocorrência de roturas na interface de colagem das 

pastilhas metálicas nos ensaios realizados sobre revestimentos colados. Grande parte dos ensaios 

incluídos no grupo cimento-cola corresponde a ensaios sobre ladrilhos cerâmicos. Os ladrilhos cerâ-

micos apresentam geralmente duas faces com características bastante distintas. No tardoz a superfície 

porosa e nervurada facilita a aderência entre o ladrilho e o cimento-cola, mas na face visível os ladri-

lhos apresentam uma estrutura muito compacta, por vezes até vitrificada de forma a impedir a penetra-

ção de água e outros agentes que promovem a degradação. O elevado número de roturas pela cola 

poderá estar relacionado com uma menor aderência à superfície exterior dos ladrilhos cerâmicos. 

 

 

Fig. 35 – Número de ocorrências de cada tipo de rotura em função do tipo de suporte 

 

No caso específico da rotura pela interface de colagem do equipamento experimental, é importante 

distinguir dois tipos de rotura. Se em algumas situações a aderência desta fixação é condicionada por 

dificuldades técnicas como elevada humidade relativa, ou tempo de cura insuficiente, outras situações 

há em que o bom comportamento do revestimento torna a cola a interface mais limitada. Os revesti-

mentos colados são em geral caracterizados por resistências ao arrancamento superiores aquelas veri-

ficadas nos paramentos rebocados, pelo que é mais comum nestes sistemas a resistência do revesti-

mento superar a resistência da cola. 
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Fig. 36 – Análise da tensão de rotura média por tipo de rotura em ensaios in-situ e em laboratório 

 

Podemos observar no gráfico da Fig. 36 que nestas avaliações in-situ as roturas pela cola foram origi-

nadas por valores médios da tensão superiores aos da rotura adesiva, e muito próximos do valor médio 

da tensão para roturas coesivas. A análise dos valores individuais para cada ensaio permitiu constatar 

também que nas amostras em que ocorreu rotura pela cola epoxy, o valor da tensão era razoavelmente 

alto, sendo até superior à média dos restantes casos. 

No gráfico da Fig. 37 podemos observar um exemplo de um ensaio em que ocorreu um grande número 

de roturas pela interface de colagem das pastilhas metálicas (interface 1). 

 

 

Fig. 37 – Exemplo de ensaio com grande número de roturas pela cola FICHA DE ENSAIO N.º: 4 
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A análise da dispersão de resultados associada a cada tipo de rotura revela que não existem diferenças 

significativas entre a qualidade dos resultados obtidos. Em termos médios podemos afirmar que os 

resultados obtidos em laboratório apresentam menor variabilidade do que os obtidos in-situ. 

   

 

Fig. 38 – Análise da variabilidade da tensão de aderência em função do tipo de rotura 

 

4.5. ANÁLISE DA DISPERSÃO DE RESULTADOS 

A garantia de obtenção de resultados fiáveis e representativos das características do elemento em estu-

do é um factor determinante na escolha da metodologia de inspecção [51]. Uma simples inspecção 

visual fornece muita informação sobre a origem de uma patologia, no entanto a interpretação dessa 

informação, não sendo na maioria dos casos quantitativos, revela-se subjectiva e muito dependente da 

experiência dos peritos que a realizam [2]. Torna-se assim quase obrigatória a realização de ensaios 

complementares que quantifiquem parâmetros como a aderência e permitam uma avaliação mais 

objectiva. 

Em primeiro lugar foi avaliado o número de ensaios rejeitados. Um ensaio é rejeitado sempre que a 

rotura ocorre na zona de fixação do equipamento experimental à superfície do revestimento ou quando 

o revestimento, durante a preparação do ensaio, atinge por algum motivo um grau de deterioração que 

impede a sua realização. 

 

4.5.1. EFEITO DO PRÉ-CORTE NA VARIAÇÃO DOS RESULTADOS 

O pré-corte é utilizado como forma de delimitar a área ensaiada, assegurando que o provete é subme-

tido unicamente a tensões de tracção. 

A técnica padronizada é a de efectuar uma incisão circular no entanto admite-se a utilização de pré-

corte quadrangular em situações específicas. 

A norma ASTM D 4541-02 [17] defende a não utilização de pré-corte devido à sua interferência no 

parâmetro a medir. 
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O gráfico da Fig. 39 representa o número de amostras ensaiadas com recurso a cada uma das técnicas 

e o número de paramentos caracterizados com base nessas amostras. 

 

 

Fig. 39 – Análise dos tipos de pré-corte utilizados 

 

Em três dos paramentos não foi possível prolongar o pré-corte circular por toda a espessura do reves-

timento porque se constatou que o sistema de revestimento não tinha capacidade para suportar tal 

acção. Estes casos estão representados pelo circulo entre parêntesis (O). 

Observa-se que o pré-corte mais utilizado é o quadrangular. A utilização de uma rebarbadora é mais 

simples em relação à carotadora circular pois com a carotadora é difícil conseguir e manter a perpen-

dicularidade necessária nos cortes. Nos ladrilhos cerâmicos o pré-corte quadrangular (□) é efectiva-

mente o mais adequado por provocar menos danos no sistema. 

 

 

Fig. 40 – Exemplos de apoios utilizados para auxiliar na delimitação do provete, em parede [23] 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

(O) □ O

N
ú

m
e
ro

 d
e
 d

e
te

rm
in

a
ç
õ

e
s

Número de amostras Número de paramentos



Caracterização de Revestimentos Exteriores Através de Ensaios de Arrancamento por Tracção 

 

77 

A rotura adesiva é predominante, independentemente da aplicação de pré-corte circular ou quadrangu-

lar. 

Nos casos em que o pré-corte circular não foi realizado até ao suporte observa-se uma predominância 

de roturas coesivas. Este facto poderá estar relacionado com as características que o revestimento 

apresentava e que levaram à adopção desta alteração à técnica de pré-corte. 

Tal como seria de esperar observa-se, na Fig. 41, um número de destacamentos, durante a preparação 

do ensaio, superior nos casos em que foi aplicado pré-corte circular. Isto vai de encontro aos pressu-

postos da substituição do pré-corte circular por incisões de secção quadrangular, uma vez que se 

entende que as vibrações introduzidas por esta técnica podem provocar a degradação do revestimento 

[7]. 

 

 

Fig. 41 – Percentagem de ocorrência de cada tipo de rotura em função da técnica de pré-corte realizada 

 

No que diz respeito à qualidade dos resultado obtidos por cada uma das técnicas, importa em primeiro 

lugar referir que o pré-corte circular é o recomendado, constituindo as restantes técnicas, alternativa 

apenas em situações em que esta metodologia não possa ser aplicada com sucesso. 

A Fig. 42 representa a média do desvio padrão associado a cada conjunto de medições, estando repre-

sentado também a incerteza associada a esta média, e o valor máximo registado. 
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Fig. 42 – Análise do efeito do pré-corte aplicado na variação da tensão de aderência 

 

A técnica de pré-corte circular apresenta resultados em média mais fiáveis, tanto em laboratório como 

in-situ. Os valores máximos do desvio são semelhantes independentemente da técnica aplicada. 

Observa-se que in-situ o desvio médio dos resultados ronda os 10 % quando é aplicado o pré-corte 

circular e os 20 % com a aplicação de pré-corte quadrangular. O desvio máximo no entanto ronda os 

55 %. 

No ensaio representado na Fig. 43 [30] foram utilizadas ambas as técnicas em diferentes paredes exte-

riores de um mesmo edifício. 

 

 

Fig. 43 – Exemplo de resultados de ensaio de arrancamento em que foram executados dois tipos de pré-corte 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

(O) □ O □ O

"In Situ" Lab

D
e
s
v

io
 P

a
d

rã
o

 d
a
 t

e
n

s
ã
o

 d
e
 

a
d

e
rê

n
c
ia

Desvio Parão médio
da tensão de aderência

Devio padrão do desvio
padrão da tensão de aderência

Desvio padrão máximo
da tensão de aderência

4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4

□ □ (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O) (O)

O O S S S S S S N N N

A1 A2 B1 B2 B3 D1 D2 D3 E1 E2 E3

σa média
(Mpa)

0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,32 0,32 0,32

σa (Mpa) 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,40 0,35 0,20

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,02



Caracterização de Revestimentos Exteriores Através de Ensaios de Arrancamento por Tracção 

 

79 

 

Na zona A, as dificuldades encontradas em fazer os furos até ao suporte levaram à utilização de cortes 

quadrangulares. Nas restantes zonas foram realizadas carotagens circulares, não se tendo conseguido 

atingir o suporte de pedra. 

Nada se pode concluir acerca do influência do pré-corte nos resultados com base neste caso especifico 

uma vez que em duas zonas em que foi aplicado pré-corte circular (sem atingir o suporte) o valor do 

desvio padrão foi inferior ao da zona A em que foi aplicado pré-corte quadrangular. No entanto na 

zona E, também foi aplicado pré-corte circular e nestas determinações o valor do desvio padrão foi 

superior ao da zona A. 

 

4.5.2. INFLUÊNCIA DO SUPORTE 

O suporte com maior relevância neste estudo é a alvenaria de tijolo. O grande número de ensaios reali-

zados sobre este tipo suporte é sobretudo reflexo da sua importância na construção portuguesa e não 

de problemas muito significativos deste tipo de solução. 

A Fig. 44 mostra o número de ensaios realizados sobre cada material de suporte. 

 

 

Fig. 44 – Análise do número de arrancamento realizados em cada tipo de suporte 

 

Na Fig. 45 estão representados os tipos de rotura observados. Podemos verificar que quando é utiliza-

do betão como suporte o número de roturas adesivas é bastante reduzido. Este facto poderá ter-se fica-

do a dever a uma melhor ligação entre o betão e os materiais de revestimento utilizados. Tanto o betão 

como os materiais que a ele aderem (reboco ou cimento-cola) têm em geral o cimento Portland como 

principal constituinte o que favorece a compatibilidade entre os materiais. 
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Fig. 45 – Percentagem de ocorrência de cada tipo de rotura em função do tipo de suporte 

 

O gráfico da Fig. 46 fornece informação acerca da gama de valores obtidos para a tensão de aderência 

em função do tipo de suporte utilizado. 

Podemos constatar que os valores obtidos em laboratório são em média bastante superiores aos valores 

medidos in-situ. Este facto levanta a questão da adequabilidade da adopção dos valores de referência, 

definidos para ensaios laboratoriais, na avaliação do comportamento em serviço dos revestimentos. 

 

 

Fig. 46 – Análise da tensão de aderência média obtida em cada tipo de suporte 

 

Verificamos ainda que apesar do valor médio da tensão de aderência ser relativamente baixo existem 

na amostra valores muito superiores a essa média. 
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No que diz respeito ao desvio padrão, os valores obtidos estão representados no gráfico da Fig. 47. Os 

ensaios efectuados sobre alvenaria de tijolo apresentam uma maior variabilidade em relação à alvena-

ria de pedra e ao betão. Isto vai de encontro ao exposto no § 2.6.1 em que se referem alguns factores 

que contribuem para a heterogeneidade deste sistema construtivo. 

 

 

Fig. 47 – Análise da variabilidade da tensão de aderência em função do tipo de suporte 

 

No que diz respeito ao betão observa-se uma relativa homogeneidade dos resultados, o valor máximo 

encontra-se muito próximo da média. Importa referir que o betão foi utilizado como suporte essen-

cialmente em ensaios laboratoriais, pelo que o controle das restantes variáveis de ensaio pode ter con-

tribuído para este resultado. 

 

4.5.3. INFLUÊNCIA DO TIPO DE REVESTIMENTO 

O material de revestimento não sendo o único constituinte do sistema de revestimento é aquele que o 

caracteriza. É a camada exterior do sistema que mais sofre as acções dos agentes de degradação e for-

nece a primeira camada de protecção do restante sistema. 

Os materiais sobre os quais mais ensaios foram executados foram os rebocos e os revestimentos des-

contínuos aderentes, nomeadamente ladrilhos cerâmicos e placas de pedra. 

O gráfico da Fig. 48 fornece informação acerca de todos os arrancamentos que foram alvo de análise. 

Neste gráfico estão representados todos os materiais de revestimento analisados, estando definidos os 

grupos em que foram agrupados para facilitar a análise. 
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Fig. 48 – Análise do número de arrancamentos efectuados, em função do tipo de revestimento 

 

Na Fig. 49 são ilustrados os tipos de rotura predominantes em cada grupo de revestimentos. 

Podemos destacar o facto de a rotura pela cola ter uma menor incidência nos paramentos rebocados. 

Esta situação é explicável pela menor resistência ao arrancamento que caracteriza este tipo de material, 

resistência essa que não é suficiente para provocar a rotura da cola de alta resistência. 

Os sistemas de revestimento descontínuos aderentes são constituídos por várias camadas. Cada uma 

dessas camadas possui em geral uma resistência à tracção que tende a ser superior à aderência entre 

elas. Este facto potencia a ocorrência de roturas adesivas neste tipo de revestimentos. 

No grupo outros para além de um exemplo de reboco interior existem dois exemplos de revestimento 

do tipo ETICS. Neste tipo de sistema a rotura mais comum, sendo mesmo admitida como aceitável na 

norma que define a avaliação deste sistema, é a rotura coesiva no material de isolamento térmico. As 

características que conferem bom comportamento térmico a este material em geral condicionam tam-

bém o seu desempenho mecânico comparativamente aos restantes elementos dos sistemas. 
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Fig. 49 – Percentagem de ocorrência de cada tipo de rotura em função do tipo de revestimento 

 

No que diz respeito à dispersão de resultados verifica-se que o grupo outros apresenta muito melhores 

resultados que os restantes. Novamente este comportamento fica a dever-se ao comportamento do 

sistema ETICS. Como foi dito neste sistema a rotura predominante é do tipo coesivo no isolamento 

térmico. Tratando-se este material de um produto industrial as suas propriedades mecânicas são mais 

controladas que as dos materiais produzidos em obra. Em geral este tipo de material tem característi-

cas mais homogéneas o que justifica os resultados obtidos. 

 

 

Fig. 50 – Análise da variabilidade da tensão de aderência em função do tipo de revestimento 
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4.5.4. VARIABILIDADE VS ORIENTAÇÃO SOLAR 

A orientação solar tem influência nas características dos materiais de revestimento. As condições de 

exposição solar condicionam o processo de cura dos materiais e também a severidade dos elementos 

naturais (intensidade da radiação incidente, acção da chuva, vento e gelo) varia em função da orienta-

ção solar. 

Podemos verificar, Fig. 51, que foram efectuados mais ensaios em paramentos orientados a sul e oeste. 

Estes paramentos são geralmente os mais sujeitos aos efeitos da radiação incidente, no entanto sem 

uma análise mais pormenorizada dos locais em que cada um se insere não é possível uma avaliação 

rigorosa das solicitações a que estiveram sujeitos. 

 

 

Fig. 51 – Número de arrancamentos efectuados por orientação solar 

 

Os paramentos voltados a Este apresentam a maior variabilidade média, ao passo que os paramentos 

voltados a oeste parecem apresentar um comportamento mais homogéneo. 
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Fig. 52 – Análise da variabilidade da tensão de aderência em função da orientação solar 

 

4.5.5.  VARIABILIDADE VS DIMENSÃO DA AMOSTRA 

As várias normas e recomendações consultadas indicam um número mínimo de amostragens que 

devem ser realizado para que os valores obtidos reflictam de forma fiável o comportamento do reves-

timento. Nem sempre é possível respeitar estas indicações devido a limitações de ordem económica, 

por dificuldades de acesso, ou mesmo por imposição do cliente uma vez que se trata de uma técnica 

destrutiva. O que se pretende neste ponto é avaliar de que forma varia a qualidade dos dados recolhi-

dos número de amostras ensaiadas. 

Em 20 % dos oitenta e seis paramentos ensaiados não foi possível obter qualquer resultado válido. 

Adicionalmente em 67 % dos paramentos, o número de amostras recolhido foi inferior a cinco, o que 

tornaria o resultado inválido à luz dos requisitos mínimos especificados nas várias normas de ensaio 

citadas. 

Um ensaio é rejeitado sempre que a rotura ocorre na zona de fixação do equipamento experimental à 

superfície do revestimento, ou quando o revestimento, durante a preparação do ensaio atingi um grau 

de deterioração que impede a sua realização. 
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 Fig. 53 – Análise do número de amostras válidas 

 

No gráfico da Fig. 54 no eixo das abcissas está representado o número de amostras ensaiadas agrupa-

das por tipo de revestimento. Como ordenadas temos o desvio padrão da tensão de aderência, repre-

sentado através do seu valor médio, máximo e desvio padrão associada à sua determinação. 

 

 

Fig. 54 – Análise da variabilidade da tensão de aderência com o número de amostras ensaiadas para cada grupo 

de revestimentos 
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Se estivéssemos perante um material homogéneo seria de esperar que aumentando o número de amos-

tras ensaiadas conseguíssemos reduzir a incerteza associada à amostragem. O gráfico da Fig. 54 mos-

tra uma evolução exactamente inversa. 

À excepção do grupo Outro, onde o aumento do número de amostras parece efectivamente melhorar a 

qualidade dos resultados, nos restantes grupos assiste-se a uma evolução aparentemente aleatória, mas 

com uma tendência clara para mais amostras conduzirem a piores resultados. 

Este grupo tem características particulares como foi já mencionado, o seu comportamento quando 

submetido ao ensaio de arrancamento assemelha-se ao de um produto industrial com características 

altamente controladas. 

Nos restantes casos não se verifica uma melhoria dos resultados com o aumento do número de amos-

tras. Aparentemente a incerteza associada à amostragem superam o efeito estatístico do aumento da 

dimensão da amostra. Estamos perante materiais altamente heterogéneos pelo que a obtenção de uma 

amostra significativa que caracterize efectivamente o sistema de revestimento revela-se uma tarefa 

bastante complexa. 
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5  
CONCLUSÕES 

 

 

5.1. CONCLUSÕES GERAIS 

A realização desta dissertação confirmou a importância que o ensaio de arrancamento por tracção tem 

na avaliação do desempenho dos sistemas de revestimento e no controle de qualidade dos materiais 

associados. 

A elaboração do estado da arte sobre a aderência e a aplicação do ensaio de arrancamento por tracção 

permitiu concluir o seguinte: 

 A aderência ao suporte é um dos requisitos mais importantes que um revestimento deve 

garantir; 

 Existem normas europeias que definem os procedimentos de ensaio aplicados a diferentes 

materiais, nomeadamente: a norma EN 1015-12 para rebocos e estuques, complementada 

pela recomendação do RILEM MDT. D.3 para aplicação in-situ; a norma EN 1348 para 

cimentos-cola permitindo a avaliação da aderência dos sistemas de revestimento descon-

tínuos aderentes; a ETAG 004 para o sistema ETICS; 

 Existem normas noutros países com especificações idênticas nomeadamente a norma 

americana ASTM D 4541-2, o que demonstra que o procedimento é na sua globalidade 

ratificado pela comunidade científica internacional; 

 Existem omissões nos documentos normativos, nomeadamente ao nível da resistência que 

a interface de ligação equipamento de ensaio/revestimento deve garantir e da variabilida-

de admissível para os resultados do ensaio de arrancamento por tracção; 

 Tomou-se conhecimento da existência de uma cola de alta resistência baseada em resinas 

de polyester que poderá ser uma alternativa às colas baseadas em resinas epoxy por dimi-

nuir o tempo de espera durante a cura da cola; 

A procura de valores de referência para a interpretação dos resultados obtidos pela aplicação do ensaio 

de arrancamento por tracção permitiu a definição de requisitos mínimos que os revestimentos devem 

garantir em termos de aderência: 

 A valor 0,3 MPa é habitualmente referido como limite mínimo de desempenho de um 

reboco no que diz respeito à aderência. Para além do valor médio deve garantir-se que 

nenhuma determinação apresenta valores inferiores a 0,2 MPa. Admite-se no entanto a 

existência de valores inferiores a estes no caso de ocorrer uma rotura coesiva no reboco; 

 O valor mínimo de desempenho de um sistema de revestimento descontínuo aderente é de 

0,5 MPa; 

 A generalidade da informação referente ao sistema ETICS encontra-se expressa na ETAG 

004. O valor mínimo da aderência definido é de 0,08 MPa. 
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Foram no entanto reveladas algumas lacunas durante a pesquisa efectuada: 

 Num grande número de publicações científicas desta área é feita referência a valores 

mínimos exigíveis, sem no entanto ser referida a origem desse valor ou o dimensiona-

mento que lhes deu origem. Este facto gera alguma ambiguidade de critérios; 

 Algumas normas que definem os procedimentos de ensaio não quantificam valores acei-

táveis para a análise dos seus resultados; 

 Não são definidos na norma relativa a especificações de argamassas de reboco EN 998-1 

quaisquer valores que permitam avaliar o desempenho destes sistemas; 

 No caso dos cimentos-cola a norma de ensaio remete para a norma EN 12004 onde estão 

definidos os requisitos a exigir a estes materiais; 

A análise dos excertos de relatórios disponibilizados pelo LFC-FEUP permitiu estudar o campo de 

aplicação do ensaio de arrancamento por tracção: 

 O ensaio é geralmente utilizado na inspecção de edifícios que revelam algum tipo de 

anomalia, sendo a perda de aderência, com ou sem destacamento, e a fissuração as princi-

pais patologias apontadas; 

 O ensaio é habitualmente aplicado a paramentos exteriores rebocados e a revestimentos 

descontínuos aderentes, quer com placas de pedra natural, quer com elementos cerâmicos. 

 Registaram-se ainda dois exemplos de inspecção a edifícios com revestimento do tipo 

ETICS, uma inspecção a um reboco interior e uma a um revestimento interior de um 

reservatório; 

 No que diz respeito ao suporte, a generalidade dos casos analisados consistia em alvena-

ria de tijolo, tendo-se no entanto observado alguns exemplos em que o suporte era de 

alvenaria de pedra. O betão é geralmente o material escolhido como suporte nos ensaios 

laboratoriais; 

Foi também possível a partir destes relatórios analisar os valores de aderência habitualmente encontra-

dos e estudar a sua variabilidade: 

 Constatou-se que os valores médios da tensão de aderência medidos em laboratório são 

na sua generalidade superiores aos valores medidos in-situ. Este facto levanta a questão 

da adequação dos valores de referência, definidos para laboratório, na avaliação do com-

portamento em serviço dos revestimentos; 

 Ficou patente que o pré-corte circular (recomendado nos documentos técnicos) conduz a 

resultados mais fiáveis, no entanto origina um maior número de arrancamentos nulos 

(destacamento durante a preparação do ensaio); 

 Verificou-se que o suporte em betão conduz a menos roturas do tipo adesivo do que os 

restantes materiais de suporte estudados; 

 Os dados analisados não permitem identificar um aumento da fiabilidade dos resultados 

quando se aumenta o número de determinações associadas a um ensaio. Efectivamente 

observa-se que o aumento do número de determinações aumenta a variabilidade dos 

resultados. O aumento do número de determinações mobiliza um maior número de hete-

rogeneidades que podem dar origem a valeres divergentes. 

 Em paramentos revestidos com revestimentos descontínuos aderentes o valor médio da 

tensão de aderência obtido ronda os 0.70 MPa (com um coeficiente de variação de 70 %).  

 Em média o valor obtido para a tensão de aderência de paramentos rebocados é de 0,28 

MPa (com um coeficiente de variação de 100 %) este valor revela uma tendência dos 

paramentos rebocados estudados em não satisfazer os requisitos mínimos exigidos. 
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 O valor médio da tensão de aderência em sistemas ETICS situa-se nos 0,08 MPa, preci-

samente o valor mínimo requerido. 

 

5.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Os objectivos deste trabalho não se esgotam neste texto. A variabilidade de resultados obtidos pela 

aplicação desta técnica de ensaio deve continuar a ser monitorizada nos estudos levados a cabo pelo 

LFC-FEUP. 

Para possibilitar a análise da dispersão dos resultados, e dos factores que condicionam esta variabili-

dade, sugere-se a criação de um modelo padrão de boletim de ensaio que inclua sempre que possível 

para além dos resultados do ensaio os seguintes elementos: 

 Tipo de revestimento; 

 Tipo de suporte; 

 Idade do sistema; 

 Histórico de reparações; 

 Registo das condições atmosféricas durante a realização do ensaio; 

 Referência do produto utilizado na colagem das pastilhas metálicas; 

 Posição dos corpos de prova; 

 Orientação solar do paramento; 

 Outros elementos que se considerem relevantes para a caracterização da heterogeneidade 

do sistema; 

Paralelamente a esta alteração de procedimentos recomenda-se que sejam estudados os factores que 

podem condicionar a variabilidade dos resultados através da realização em simultâneo de ensaios 

sobre diferentes zonas dos edifícios em estudo, nomeadamente: 

 Estudar a influência da orientação solar através da realização de ensaios sobre diferentes 

paramentos de um mesmo edifício; 

 Estudar a influência do tipo de suporte testando diferentes zonas do paramento; 

 Estudar a influência do pré-corte através da realização de três conjuntos de determinações 

com pré-corte circular, quadrangular e sem pré-corte; 
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