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RESUMO 

 
Este artigo apresenta uma proposta de sistema de apoio à inspecção e diagnóstico de 

revestimentos cerâmicos aderentes (RCA) aplicados em pavimentos e paredes de edifícios. A 
implementação deste sistema permitirá normalizar as inspecções e tornar mais sintéticos e 
objectivos os relatórios destas resultantes. 

São propostas classificações de anomalias em RCA e de causas prováveis da sua ocor-
rência, incluindo as matrizes de correlação anomalias / causas e inter-anomalias. Para auxiliar 
o diagnóstico e a reparação das anomalias em RCA, são apresentadas classificações de 
ensaios in-situ e técnicas de reparação, bem como a correlação destes com as anomalias. A 
informação relativa às anomalias, aos métodos de diagnóstico e às técnicas de reparação é 
apresentada sob a forma de fichas individuais. 

O sistema classificativo proposto foi validado através da realização de 155 inspecções 
normalizadas a casos de RCA, resultando alterações ao sistema que estão reflectidas nas 
matrizes de correlação. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Os ladrilhos cerâmicos são um dos mais nobres e versáteis sistemas de revestimento 
utilizados em edifícios, tanto em Portugal como no Brasil, pela singular importância que lhe 
souberam atribuir ao longo dos séculos. O desenvolvimento que os sistemas de revestimentos 
cerâmicos aderentes (RCA) têm sofrido nos últimos anos, devido à inovação tecnológica da 
indústria de produção de ladrilhos cerâmicos e de materiais de assentamento, bem como a 
crescente variedade de suportes onde este revestimento é aplicado, não têm sido adequada-
mente acompanhados pelos intervenientes directos no processo construtivo, verificando-se a 
ocorrência cada vez mais frequente de fenómenos patológicos nos primeiros anos de vida do 
revestimento. 

Assim sendo, e como tem sido cada vez maior o investimento na manutenção e repa-
ração do edificado, torna-se urgente criar, aferir e divulgar ferramentas que possam ser úteis a 
uma adequada estratégia de manutenção de RCA. Para a implementação dessa estratégia, tor-
na-se necessário criar um sistema de inspecção (para a recolha de dados no local) e um siste-
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ma classificativo das anomalias detectadas durante as inspecções, bem como de todos os fac-
tores que contribuem para o seu diagnóstico e reparação, de forma a normalizar os relatórios 
daí resultantes. Como tal, no âmbito de uma dissertação de Mestrado [1], foi construída uma 
ferramenta de apoio à inspecção e diagnóstico de anomalias em RCA, a qual é resumida no 
presente artigo. Esta ferramenta permite normalizar as inspecções e respectivos relatórios, 
para que estes resultem sintéticos, objectivos e inequívocos, possibilitando ainda a caracteri-
zação do estado dos RCA e, recorrendo a técnicas de diagnóstico adequadas, a avaliação do 
processo de degradação natural ou acelerado dos seus constituintes, definindo uma interven-
ção para reparar as anomalias detectadas e eliminar as causas que as originaram [2]. 
 
 
2. PATOLOGIA 

 
O sistema classificativo proposto (Figura 1) inclui todas as anomalias que se podem 

identificar em RCA bem como as respectivas causas. Para o completar, incluíram-se os méto-
dos de diagnóstico mais adequados para caracterizar as anomalias e as causas descritas e as 
técnicas de reparação necessárias à reparação das primeiras e eliminação das últimas. 
 

 
Figura 1 - Sistema classificativo de apoio à inspecção (adaptado de [3]) 

 
Já foi apresentada no Brasil uma metodologia de diagnóstico e recuperação de RCA de 

fachada, tendo sido destacada a necessidade que um sistema de inspecção para este revesti-
mento tem de apresentar uma abordagem sistémica dos fenómenos patológicos, no sentido de 
reflectir o conjunto de múltiplas e complexas camadas que o constituem [4]. Esse foi o tipo de 
abordagem utilizado para a constituição do sistema apresentado neste artigo. 
 
2.1 Sistema classificativo das anomalias 

 
A constituição do sistema classificativo inicia-se com a identificação das anomalias 

que podem ser observadas em sistemas de RCA. Esta identificação foi efectuada utilizando 
bibliografia da especialidade e a experiência da observação de vários casos patológicos neste 
tipo de revestimentos, de forma a abranger todos os tipos de anomalias que podem afectar as 
paredes e os pavimentos. A classificação de anomalias resultante é constituída por 4 grupos, 
estando três desses grupos divididos em subgrupos, resultando assim um total de 7 anomalias 
principais. Estas anomalias são apresentadas em seguida, resumindo-se no Quadro 1 os cons-
tituintes do sistema de revestimento afectados por cada uma delas: 
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• D - descolamento e/ou desprendimento dos ladrilhos cerâmicos; o grupo subdivide-se 
em: 
o D.l_a - a anomalia abrange apenas a camada exterior do sistema de revestimento (os 

ladrilhos, respectivas juntas e camada de assentamento), em termos de consequências 
imediatamente observáveis (Figura 2); 

o D.s - a anomalia abrange todos os constituintes do sistema de revestimento cerâmico; 
• F - fendilhação dos constituintes do RCA indicados em cada caso; o grupo subdivide-se 

em: 
o F.l_a - a anomalia abrange apenas a camada exterior do sistema de revestimento (os 

ladrilhos e respectiva camada de assentamento), em termos de consequências imedia-
tas; 

o F.s - a anomalia abrange todos os constituintes do sistema de revestimento (Figura 3); 
• Dt - deterioração limitada aos constituintes do sistema de revestimento cerâmico indica-

dos, afectando directamente o desempenho destes; o grupo subdivide-se em: 
o Dt.l - a anomalia afecta apenas os ladrilhos cerâmicos (Figura 4); 
o Dt.j - a anomalia afecta apenas as juntas do revestimento; 

• E.s - anomalias estritamente de ordem estética que afectam os constituintes do sistema de 
revestimento, não pondo em causa o seu desempenho. 

 
Quadro 1 - Elementos do sistema de revestimento afectados por cada anomalia [5] 

  Elementos do sistema de RCA afectados 

  Totalidade do sistema de 
revestimento 

Ladrilho cerâ-
mico 

Camada de assenta-
mento 

Produto de preenchimento de 
juntas 

D
es

ig
na

çã
o 

da
 

an
om

al
ia

 

D.l_a  x x  
D.s x    

F.l_a  x x  
F.s x    
Dt.l  x   
Dt.j    x 
E.s x    

 

Figura 2 - Anomalia D.l_a no revestimento de uma 
fachada [1] 

 
Figura 3 - Anomalia F.s1 (ver Quadro 2) correspon-
dente à fendilhação do suporte reflectida no RCA [1] 

 
No Quadro 2, apresenta-se de forma resumida a classificação proposta para as anoma-

lias que podem ocorrer em RCA (totalizando 21 casos), de acordo com as denominações já 
descritas. Incluem-se nesta dois grupos que representam uma só anomalia, D.l_a e F.l_a, três 



70 Engenharia Civil • UM   Número 30, 2008 

grupos que incluem três anomalias cada, D.s, F.s e E.s, um grupo com quatro anomalias, Dt.l, 
e outro com seis, Dt.j, realçando estes dois últimos a variedade de fenómenos patológicos que 
podem afectar os componentes do RCA mais expostos aos agentes exteriores: os ladrilhos e o 
material de preenchimento das juntas [6]. 
 

 
Figura 4 - Anomalia Dt.l3 - eflorescências à superfície dos ladrilhos [1] 

 
Quadro 2 - Classificação de anomalias em RCA proposta [1] 
D.l_a - DESCOLAMENTO NA CAMADA EXTERIOR 

D.s - DESCOLAMENTO DO SISTEMA DE RCA 
D.s1 na interface material de assentamento / suporte D.s3 no próprio suporte 
D.s2 no seio da camada de regularização do suporte  

F.l_a - FENDILHAÇÃO NA CAMADA EXTERIOR 
F.s - FENDILHAÇÃO DO SISTEMA DE RCA 

F.s1 fendilhação do suporte reflectida no revestimento F.s3 em zonas de concentração de tensões no suporte 
F.s2 nas juntas de dilatação do suporte  

Dt.l - DETERIORAÇÃO DOS LADRILHOS 
Dt.l1 esmagamento ou lascagem dos bordos Dt.l3 eflorescências / criptoflorescências 
Dt.l2 desgaste ou riscagem Dt.l4 pequenas crateras à superfície 

Dt.j - DETERIORAÇÃO DAS JUNTAS 
Dt.j1 eflorescências / criptoflorescências Dt.j4 descolamento 
Dt.j2 alteração de cor Dt.j5 organismos vegetais 
Dt.j3 fissuração / perda de massa no seio do material 
de preenchimento das juntas 

Dt.j6 consistência pulverulenta 

E.s - ANOMALIAS ESTÉTICAS 
E.sl deficiência de planeza ou existência de irregulari-
dades na superfície do revestimento 

E.s3 fissuração ou descamação do vidrado dos ladrilhos

E.s2 enodoamento, alteração de cor ou alteração de 
brilho dos ladrilhos  

 

 
2.2 Classificação das causas prováveis das anomalias 
 

Neste ponto, é apresentado um sistema classificativo de causas prováveis para a ocor-
rência de anomalias em RCA, o qual se encontra organizado em termos cronológicos, con-
forme se apresenta no Quadro 3. Assim, são primeiramente apresentados os erros de projecto, 
seguindo-se os erros de execução, surgindo finalmente as acções de acidente de origem exte-
rior e ambientais, a falta de manutenção durante o uso e a alteração das condições inicialmen-
te previstas (adaptado de [7]). Dentro de cada um destes grupos, as causas foram também 
ordenadas por ordem de ocorrência. Pretendeu-se assim constituir uma classificação de todas 
as causas (49 no total) que podem afectar os RCA de pavimento e de parede em interiores e 
no exterior. 
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Quadro 3 - Classificação das causas de anomalias em RCA proposta [1] 

C-A ERROS DE PROJECTO 
C-A1 escolha de materiais incompatível, omissa, ou não adequada à utilização 
C-A2 estereotomia não conforme com as características do suporte 
C-A3 prescrição de colagem simples em vez de dupla 
C-A4 dimensionamento incorrecto das juntas do RCA 
C-A5 inexistência de juntas periféricas, de esquartelamento ou construtivas 
C-A6 existência de zonas do RCA inacessíveis para limpeza 
C-A7 deficiente cuidado na pormenorização das zonas singulares do RCA 
C-A8 inexistência ou insuficiência de pendentes em pavimentos exteriores 
C-A9 inexistência ou anomalia dos elementos periféricos do RCA 
C-A10 deformações excessivas do suporte 
C-A11 humidade ascensional do terreno 

C-B ERROS DE EXECUÇÃO 
C-B1 utilização de materiais não prescritos e/ou 
incompatíveis entre si 

C-B9 colagem simples em vez de dupla 

C-B2 aplicação em condições ambientais extremas C-B10 utilização de material de assentamento ou de 
preenchimento de juntas de retracção elevada 

C-B3 desrespeito pelos tempos de espera entre as 
várias fases de execução 

C-B11 preenchimento de juntas sujas 

C-B4 aplicação em suportes sujos, pulverulentos ou 
não regulares 

C-B12 execução de juntas com largura ou profundi-
dade inadequada / não execução 

C-B5 desrespeito pelo tempo aberto do adesivo C-B13 preenchimento incompleto das juntas de 
assentamento 

C-B6 espessura inadequada do material de assenta-
mento 

C-B14 desrespeito pela estereotomia do RCA 

C-B7 contacto incompleto ladrilho / material de assen-
tamento 

C-B15 inexistência ou insuficiência de pendentes em 
pavimentos exteriores 

C-B8 assentamento de ladrilhos nas juntas de dilatação 
do suporte 

C-B16 encastramento de acessórios metálicos não 
protegidos nas juntas 

C-C ACÇÕES DE ACIDENTE  
C-C1 choques contra o RCA C-C4 circulação de pessoas ou veículos em pavi-

mentos  
C-C2 vandalismo / graffiti C-C5 deformação do suporte 
C-C3 concentração de tensões no suporte  

C-D ACÇÕES AMBIENTAIS 
C-D1 vento  C-D6 humidificação do RCA 
C-D2 radiação solar  C-D7 acção biológica 
C-D3 exposição solar reduzida C-D8 poluição atmosférica 
C-D4 choque térmico C-D9 criptoflorescências 
C-D5 lixiviação dos materiais do RCA que contêm 
cimento 

C-D10 envelhecimento natural 

C-E FALHAS DE MANUTENÇÃO 
C-E1 ventilação insuficiente em interiores C-E3 limpeza incorrecta do RCA  
C-E2 falta de limpeza do RCA ou de zonas adjacentes C-E4 anomalias em canalizações 

C-F ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIALMENTE PREVISTAS 
C-F1 cargas excessivas em RCA de pavimentos  C-F3 desrespeito pelo tempo de espera até à utiliza-

ção do RCA de piso 
C-F2 aplicação de cargas verticais excessivas em RCA 
de paredes 

 

 
Nas figuras 5 e 6, apresentam-se algumas causas de anomalias em RCA, como a dre-

nagem frequente de água sobre o revestimento (C-D6) que pode provocar a deposição de sais 
provenientes da lixiviação da cola de assentamentos à superfície dos ladrilhos (Dtl.3 represen-
tada na Figura 5). Outro tipo de anomalia mais gravosa, como o descolamento do ladrilho 
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(D.l_a), pode ocorrer devido ao não abatimento dos cordões da cola de assentamento (C-B7), 
conforme se observa na Figura 6. 
 

 
Figura 5 - Eflorescências num revestimento cerâmico 
de fachada devido à drenagem frequente de água [1] 

 
Figura 6 - Descolamento de um ladrilho devido ao 

não abatimento dos cordões de cola [8] 
 
2.3 Matrizes de correlação 

 
A espinha dorsal do sistema de apoio à inspecção e diagnóstico é formada pelas matri-

zes de correlação das anomalias com as causas prováveis, as técnicas de reparação, os méto-
dos de diagnóstico e das anomalias entre si. A construção deste tipo de matrizes auxilia o 
diagnóstico a efectuar em obra pelo inspector, dado que permite determinar o índice de simul-
taneidade das anomalias, verificar a real contribuição das causas prováveis enunciadas e ates-
tar a possibilidade de pôr em prática as técnicas de reparação prescritas. A partir das matrizes 
de correlação, e utilizando o sistema classificativo de anomalias proposto, apresenta-se no §5 
um exemplo de ficha de anomalia. 
 
2.3.1. Matriz de correlação anomalias / causas prováveis 

 
Para o preenchimento desta matriz, dividiram-se as causas prováveis de ocorrência das 

anomalias em causas directas (próximas) e causas indirectas (primeiras), correspondentes aos 
seguintes graus de correlação [3]: 
• 0 - sem relação - não existe qualquer relação directa entre a anomalia e a causa; 
• 1 - pequena relação - causa indirecta (primeira) da anomalia relacionada com o despoletar 

do processo de deterioração; causa não necessária para o desenvolvimento do processo de 
deterioração, embora agrave os seus efeitos; 

• 2 - grande relação - causa directa (próxima) da anomalia, associada à fase final do proces-
so de deterioração; quando a causa ocorre, constitui uma das razões principais do processo 
de deterioração e é indispensável ao seu desenvolvimento. 

A matriz de correlação teórica entre as anomalias em RCA e as causas prováveis das 
mesmas foi sujeita à validação através de inspecção a 155 casos de RCA, dos quais resultou a 
alteração de 3% dos coeficientes de correlação, apresentando-se assim no Quadro 4 um 
extracto da matriz de correlação já validada, correspondente ao grupo de causas C-A - Erros 
de projecto, encontrando-se vazias as células que correspondem ao grau de correlação 0 
(zero) entre a anomalia e a respectiva causa. 
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Quadro 4 - Extracto da matriz de correlação anomalias / causas prováveis [1] 
C / A C-A1 C-A2 C-A3 C-A4 C-A5 C-A6 C-A7 C-A8 C-A9 C-A10 C-A11 
D.l_a 1  2 1 1     1  
D.s1 1      1   1  
D.s2 1        1   
D.s3 1      1   1 1 
F.l_a           1 
F.s1          1  
F.s2     1  1  1 1  
F.s3       2   1  
Dt.l1 1 1  1 2     1  
Dt.l2 2           
Dt.l3 1       2 1  2 
Dt.l4 1           
Dt.j1        2 1  2 
Dt.j2 1     1   1   
Dt.j3 1   1        
Dt.j4 1   1        
Dt.j5        1 1  1 
Dt.j6 1       1    
E.s1  1     1  1 1  
E.s2      1      
E.s3 1           

 
2.3.2. Matriz de correlação inter-anomalias 

 
As anomalias identificadas em RCA podem ocorrer isoladamente ou num local onde 

uma ou mais das outras anomalias também se manifestam. Este factor de simultaneidade tem 
uma importância extrema para o inspector dado que lhe permite comprovar a ocorrência de 
anomalias que têm uma elevada probabilidade de ocorrência em simultâneo com aquela que 
está a ser detectada. 

Para determinar o índice de correlação inter-anomalias, foi definido um método 
baseado na matriz de correlação anomalias / causas prováveis. Foi assim obtido o índice de 
correlação teórico percentual da anomalia k com a anomalia j, CI%kj, correspondente à pro-
babilidade de ocorrência da anomalia j (coluna j) quando se verifica a anomalia k (linha k), o 
qual se apresenta no Quadro 5. 

 
 

3. DIAGNÓSTICO 
 
No âmbito do estudo apresentado neste artigo, só foram incluídos os ensaios in-situ, os 

quais são parte integrante da actividade do inspector no decurso das inspecções. Estes ensaios 
podem ser necessários para se caracterizar a gravidade, extensão e estabilidade das anomalias, 
e também para confirmar as causas prováveis das mesmas. 

No Quadro 6, é apresentada a lista dos métodos de diagnóstico in-situ de RCA, os 
quais foram divididos em seis grupos, de acordo com o tipo de equipamento associado à sua 
execução: de auxílio à observação visual (M-A), de acção mecânica (M-B), de análise ultra-
sónica (M-C) representado na Figura 7, acústico (M-D), de medição das características térmi-
cas (M-E) ou de força / deformação (M-F). 
 

 
Quadro 5 - Matriz de correlação percentual inter-anomalias [1] 
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A / A D.l_a D.s1D.s2D.s3F.l_a F.s1F.s2F.s3Dt.l1Dt.l2Dt.l3Dt.l4Dt.j1Dt.j2Dt.j3Dt.j4 Dt.j5 Dt.j6 E.s1E.s2E.s3
D.l_a - 24 26 26 6 13 6 6 33 19 19 17 19 2 22 19 11 33 13 11 19
D.s1 43 - 43 5 3 2 1 17 27 23 3 27 27 37 27 17 7 4 33 1 23
D.s2 47 43 - 5 7 2 7 7 27 23 33 23 33 47 27 2 17 47 33 13 23
D.s3 39 42 42 - 11 31 11 25 31 19 31 28 28 47 17 14 22 42 33 19 19
F.l_a 8 3 6 11 - 0 0 0 33 33 8 6 6 33 11 6 8 22 25 33 28
F.s1 44 38 38 69 0 - 19 44 38 19 38 19 38 25 19 13 19 38 31 19 13
F.s2 19 19 13 25 0 19 - 31 31 0 6 0 6 6 0 0 6 0 69 0 0 
F.s3 21 36 14 64 0 5 36 - 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 
Dt.l1 39 17 17 24 26 13 11 7 - 33 22 15 17 33 2 15 15 3 15 2 24
Dt.l2 36 25 25 25 43 11 0 0 54 - 32 29 21 46 25 14 11 54 0 43 5 
Dt.l3 28 25 28 31 8 17 3 0 28 25 - 19 78 25 14 3 44 58 3 8 8 
Dt.l4 45 4 35 5 1 15 0 0 35 4 35 - 25 55 5 35 1 7 0 25 6 
Dt.j1 26 21 26 26 5 16 3 0 21 16 74 13 - 24 8 5 5 58 3 5 8 
Dt.j2 21 21 27 33 23 8 2 0 29 25 17 21 17 - 21 23 17 46 12 44 23
Dt.j3 4 27 27 2 13 1 0 0 3 23 17 33 1 37 - 63 7 53 7 23 4 
Dt.j4 33 17 2 17 7 7 0  23 13 3 23 7 4 63 - 7 57 7 17 33
Dt.j5 2 7 17 27 1 1 3 0 23 1 53 7 63 3 7 7 - 57 3 17 3 
Dt.j6 31 21 24 26 14 1 0 0 24 26 36 24 38 41 28 29 29 - 1 19 19
E.s1 19 28 28 33 25 14 31 19 19 0 3 0 3 17 6 6 3 17 - 0 0 
E.s2 2 1 13 23 4 1 0 0 3 4 1 17 7 77 23 17 17 37 0 - 3 
E.s3 36 25 25 25 36 7 0 0 39 5 11 43 11 43 43 36 4 39 0 32 0-

 
Quadro 6 - Lista dos métodos de diagnóstico in-situ de RCA [1] 

M-A ANÁLISE VISUAL ASSISTIDA 
M-A1 fissurómetro M-A2 medição da inclinação de RCA 

M-B TÉCNICAS MECÂNICAS 
M-B1 choque de esfera (pavimentos) 

M-C TÉCNICAS ULTRA-SÓNICAS 
M-C1 ultra-sons 

M-D TÉCNICAS ACÚSTICAS 
M-D1 percussão 

M-E MÉTODOS TÉRMICOS 
M-E1 ensaio termográfico 

M-F TÉCNICAS DE FORÇA / DEFORMAÇÃO 
M-F1 testemunhos de gesso M-F2 pull-off 

 
3.1 Matriz de correlação anomalias / métodos de diagnóstico 

 
A matriz de correlação teórica entre as anomalias em RCA e os métodos de diagnósti-

co permite que, após a identificação de uma anomalia num RCA, se consiga utilizar o meio de 
diagnóstico in-situ mais adequado para a caracterizar em termos de extensão e gravidade, de 
entre os listados no Quadro 6. Esta matriz foi sujeita à validação através de 155 casos de 
RCA, resultando alterações em 3% dos graus de correlação, apresentando-se no Quadro 7 a 
matriz de correlação já validada. 
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Figura 7 - Equipamento utilizado no ensaio de ultra-sons [9] 

 
Quadro 7 - Matriz de correlação anomalias / métodos de diagnóstico [1] 

A / M M-A1 M-A2 M-B1 M-C1 M-D1 M-E1 M-F1 M-F2 
D.l_a   1 1 2 1  1 
D.s1   1 1 2 1  1 
D.s2   1 1 2 1  1 
D.s3   1 1 2 1  1 
F.l_a 2  1  2    
F.s1 2    2  2  
F.s2 2    2  2  
F.s3 2    2    
Dt.l1  1       
Dt.l2         
Dt.l3  2       
Dt.l4         
Dt.j1  1       
Dt.j2         
Dt.j3         
Dt.j4         
Dt.j5  1       
Dt.j6  1       
E.s1  1    1   
E.s2         
E.s3         

 
Na matriz apresentada no Quadro 7, na intersecção de cada linha (representando uma 

anomalia) com cada coluna (representando um método de diagnóstico) é inscrito um número 
que representa o grau de correlação entre ambos, de acordo com o seguinte critério [3]: 
• 0 - sem relação - não existe qualquer relação entre a anomalia e o método de diagnóstico 

(correspondente no Quadro 7 às células vazias); 
• 1 - pequena relação - método de diagnóstico adequado à caracterização da anomalia, 

embora possua limitações, em termos de execução técnica ou de custo, que reduzem a sua 
aplicabilidade; 

• 2 - grande relação - método de diagnóstico adequado à caracterização de determinada 
anomalia, cuja execução é de exigência técnica mínima e cujo equipamento necessário é 
acessível, tornando o respectivo domínio de aplicação mais abrangente. 

Através desta matriz, é possível fornecer ao inspector a informação relativa aos 
ensaios que possuem grande relação com as anomalias (como o ensaio de percussão ou a 
medição da largura de fissuras, por exemplo), por serem de fácil execução através de equipa-
mento acessível, bem como listar os ensaios de pequena relação, os quais se caracterizam pelo 
alto custo, elevada exigência técnica ou campo de aplicação reduzido. Existem, no entanto, 
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anomalias que podem ser caracterizadas através apenas de observação visual não assistida, 
podendo assim ser parametrizadas sem que seja necessário executar qualquer ensaio in-situ. 
 
3.2 Fichas dos métodos de diagnóstico 

 
Para a totalidade destes ensaios, foram constituídas as respectivas fichas dos métodos 

de diagnóstico, nas quais se identificam os ensaios destrutivos e os não destrutivos. Estes 
últimos, além de não destruírem nem danificarem o RCA, apresentam normalmente um custo 
inferior, embora o resultado obtido seja geralmente apenas de carácter qualitativo. Os ensaios 
não destrutivos são adequados às situações em que não é possível extrair ladrilhos ou quando 
se procura determinar a extensão da anomalia a partir das consequências observáveis. As 
fichas dos ensaios incluem a caracterização dos métodos de diagnóstico de forma completa, 
incluindo mesmo as vantagens e limitações do método e o modo de execução do mesmo ([9]; 
[10]; [11]). No Quadro 8, apresenta-se um exemplo de uma ficha de ensaio relativa ao método 
de diagnóstico M - F2 - Pull-off. 
 

Quadro 8 - Ficha do ensaio M-F2 - Pull-off ([1]; [11]) 
Código do 

ensaio M-F2 

Designação Pull-off 

 
Destrutivo (D) / 
não destrutivo 

(ND) 
D 

Técnica / mate-
rial necessário 

caroteadora, equipamento hidráulico de arrancamento, cola epóxida, dinamómetro e pastilhas

Necessidades 
especiais 

acesso total a toda a área do RCA; ensaio normalizado: "Ensaio de arrancamento por tracção 
normal ao suporte" - Ficha de ensaio Laboratório Nacional de Engenharia Civil, FE Pa 36  

Vantagens medir a tensão de aderência entre camadas do RCA 
Limitações se a área efectiva de colagem ladrilho / material de assentamento for incerta, ou se a rotura for 

coesiva no material de assentamento ou no suporte, a tensão de aderência obtida pode não ser 
significativa, necessitando de um elevado número de amostras até se determinar a tensão 

média de aderência; ensaio destrutivo, influenciando a tensão instalada na periferia da carote 
Modo de execu-

ção 
carotagem do RCA até ao suporte com a forma da peça de aço (disco de 50 mm de diâmetro) a 
colar; colagem da peça de aço à superfície do ladrilho; aplicação de uma força perpendicular 

ao plano do revestimento pelo equipamento de ensaio acoplado à peça de aço, medida com um 
dinamómetro; verificação da tensão necessária (N/mm2) para arrancar o ladrilho ou ladrilho + 

camada de assentamento e comparação com os valores normalizados 
Objectivo verificar a tensão de aderência suporte / material de regularização / material de assentamento - 

ladrilho 
 

Em todas as situações, os ensaios descritos devem ser complementados com uma 
campanha de vistorias às restantes zonas do edifício, para que se possam rastrear anomalias 
em outros elementos estruturais ou não-estruturais do mesmo, que se verifique serem relevan-
tes para o RCA em causa. 
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4. TÉCNICAS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 
Como resultado final da inspecção a um RCA que apresente anomalias, terão de ser 

descritas no relatório resultante as intervenções mais adequadas à reparação das anomalias e à 
eliminação das respectivas causas. Foi assim constituído um sistema classificativo das técni-
cas de reparação e manutenção aplicáveis a RCA. Como complemento ao sistema classificati-
vo apresentado, foram construídas fichas de reparação para cada técnica que incluem as prin-
cipais características das mesmas. 

Estas intervenções foram divididas em: técnicas de reparação curativas, preventivas e 
trabalhos de manutenção a efectuar, sendo ainda divididas em seis grupos, para que a cada um 
correspondessem as intervenções relativas a cada um dos elementos constituintes do RCA (R-
A - Zona superficial, R-B - Material de assentamento ou R-C - Juntas do RCA) ou à tota-
lidade destes (R-D - RCA), ao suporte onde este está aplicado (R-E) ou à zona envolvente ao 
RCA (R-F). 
 
4.1 Técnicas de reparação curativas (rc) 

 
As técnicas de reparação curativas permitem reparar directamente a anomalia, elimi-

nando-a. Estas técnicas utilizam-se nos casos em que apenas a estética da superfície do RCA 
se encontra degradada por acumulação de vários tipos de sujidade (R-A1 - Limpeza do RCA, 
como se exemplifica na Figura 8), melhorar o desempenho do revestimento através da substi-
tuição de elementos que o constituem (ex.: R-C3 substituição do material de preenchimento 
das juntas), ou efectuar uma intervenção pesada de substituição do RCA ao mesmo nível (R-
D1 - Substituição de RCA) ou sobre o existente (R-D3). 
 
4.1.1. Técnicas de reparação preventivas (rp) 

 
Nas intervenções em edificações, não se deve actuar apenas na reparação das anoma-

lias, já que assim a causa da anomalia persistirá e a anomalia reparada voltará a manifestar-se. 
Como tal, será necessário utilizar técnicas de reparação preventivas adequadas para cada caso, 
ou seja, intervenções que, embora possam não tratar directamente a anomalia, são necessárias 
para eliminar a sua causa. Uma dessas técnicas corresponde à aplicação de um protector da 
superfície do revestimento, de forma a aumentar a resistência da zona do RCA mais exposta 
aos agentes agressivos exteriores (R-A2) (Figura 9). 
 

Figura 8. Sequência de trabalhos de remoção de graffiti [12] 

Figura 9. Aplicação de protec-
tor de superfície num RCA de 

junta larga [13]
 
 
4.1.2. Trabalhos de manutenção (m) 
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Este tipo de trabalhos é separado dos de reparação por serem estritamente de manuten-

ção e limpeza, não afectando directamente o comportamento dos RCA. A importância destas 
intervenções cresce em paredes exteriores, onde o processo normal de deterioração de RCA é 
acelerado quando não é abrangido por qualquer intervenção de manutenção [9]. A realização 
de acções de manutenção periódicas em RCA permite reduzir a probabilidade de ocorrência 
de anomalias, evitando as avultadas intervenções reactivas, e manter o desempenho e a vida 
útil esperados do revestimento. 

Apresentam-se assim, no Quadro 9, as técnicas de reparação curativas (rc), preventi-
vas (rp) e trabalhos de manutenção (m) (totalizando 17 tipologias) que se consideram essen-
ciais na reparação de anomalias e eliminação das respectivas causas, em RCA. 
 

Quadro 9 - Lista de técnicas de reparação curativas (rc), preventivas (rp) e trabalhos de manutenção (m) [1] 
R-A SUPERFÍCIE DO RCA 

R-A1 limpeza do RCA (rc) R-A2 aplicação de protector de superfície (rp) 
R-B MATERIAL DE ASSENTAMENTO 

R-B1 injecção de resinas de preenchimento (rc) R-B2 reforço da camada de assentamento em 
zonas localizadas (rp)  

R-C JUNTAS 
R-C1 aumento da espessura ou inserção de juntas (rp) R-C3 substituição do material de preenchi-

mento (rc / m) 
R-C2 remoção de elementos metálicos corroídos (rp) R-C4 aplicação de fungicida (rp) 

R-D RCA 
R-D1 substituição de RCA (rc) R-D3 aplicação de novo RCA sobre o existen-

te (rc) 
R-D2 reparação dos pontos singulares de entrada de água em 
RCA de fachadas (rc) 

R-D4 protecção de cantos salientes (rp) 

R-E SUPORTE  
R-E1 substituição da camada de regularização (rc) R-E3 reparação de fendas estabilizadas em 

panos de alvenaria (rp) 
R-E2 reparação de anomalias em canalizações encastradas 
(rp) 

 

R-F ENVOLVENTE 
R-F1 reparação de anomalias em canalizações à vista (rp) R-F2 limpeza de zonas horizontais de fachadas 

(rp / m) 
 
4.2 Matriz de correlação anomalias / técnicas de reparação 
 

É apresentada neste ponto a matriz de correlação entre as anomalias e as intervenções 
mais adequadas à sua reparação e à eliminação das respectivas causas (Quadro 10). A matriz 
de correlação teórica construída inicialmente foi sujeita à validação através de 155 casos de 
RCA, resultando assim que em 2% das relações os graus foram alterados no decurso da vali-
dação. Nessa matriz, na intersecção de cada linha (representando uma anomalia) com cada 
coluna (representando uma técnica de reparação) é inscrito um número que representa o grau 
de correlação entre ambas, de acordo com o critério já apresentado para os métodos de diag-
nóstico, sendo o grau de correlação nulo representado através das células vazias. 

Registe-se que a escolha do conjunto de técnicas de reparação a utilizar num dado 
caso não pode ter apenas em consideração os graus de correlação apresentados no Quadro 10, 
dado que a viabilidade económica de qualquer intervenção em RCA depende maioritariamen-
te da tipologia deste. A realidade é que uma intervenção de reparação a um RCA atinge custos 
bastante elevados quando este revestimento se encontra aplicado em fachadas, ou seja, quan-
do não basta um ladrilhador e/ou um pedreiro com um escadote para efectuar a intervenção 
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prescrita. 
 

Quadro 10 - Matriz de correlação anomalias / técnicas de reparação [1] 
A / R R-A1 R-A2R-B1 R-B2 R-C1 R-C2 R-C3R-C4R-D1 R-D2R-D3R-D4R-E1 R-E2 R-E3 R-F1R-F2
D.l_a   1  1  1  2 1   1     
D.s1   1  1    2    1     
D.s2   1 1     2    2     
D.s3         2    1 1    
F.l_a     1 2   2  1 1      
F.s1    1  1   2  1    2   
F.s2     2  1  2  1       
F.s3    2 1    2  1       
Dt.l1     1    2  1 1      
Dt.l2         2  1     1  
Dt.l3 2    1     2    1    
Dt.l4         2  1     1  
Dt.j1 2    1  2   2    1    
Dt.j2 2 1    1 2         1 1 
Dt.j3    1  1 2           
Dt.j4    1 1 1 2           
Dt.j5 2      2 2      1  1  
Dt.j6  1     2         1  
E.s1   1      2  1 1      
E.s2 2 1    1   1  1     1 1 
E.s3         2  1     1  

 
4.3 Fichas de reparação 

 
Para cada uma das intervenções, foram constituídas as respectivas fichas de reparação. 

Em cada ficha são apresentadas as principais características da intervenção (adaptado de [3]), 
incluindo o esquema de execução (explicativo e através de ilustrações), os materiais e mão-
de-obra e equipamento necessários e o resultado expectável. Apresenta-se, no Quadro 11, um 
exemplo de ficha de reparação relativo à técnica preventiva R-E3 reparação de fendas esta-
bilizadas em panos de alvenaria. 
 
 
5. FICHA DE ANOMALIA 

 
A informação relativa a cada anomalia é apresentada de forma resumida em fichas de 

anomalia individuais. Nessas fichas, são também incluídos os métodos de diagnóstico mais 
adequados para caracterizar cada anomalia e as técnicas necessárias para as reparar, de acordo 
com o sistema classificativo, e as respectivas matrizes de correlação. As fichas incluem ainda 
os seguintes dados (adaptado de [3], [8] e [14]): 
• descrição sumária das manifestações patológicas características da anomalia; 
• causas prováveis para a ocorrência da anomalia, de acordo com a matriz de correlação 

anomalias / causas prováveis (Quadro 4); as causas próximas aparecem sublinhadas; 
• consequências possíveis da anomalia; 
• aspectos a inspeccionar; 
• parâmetros de classificação; 
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• nível de gravidade / urgência da intervenção, com três níveis de urgência diferentes (0, 1 e 
2); 
• fotografia representativa de um caso real onde esta anomalia foi identificada. 

 
Apresenta-se no Quadro 12 um exemplo de uma ficha relativa à anomalia F.l_a - 

Fendilhação na camada exterior do RCA, a qual inclui todos os campos atrás enunciados. 
 
Quadro 11 - Ficha de reparação R-E3 - Reparação de fendas estabilizadas em panos de alvenaria ([1]; [13]; 

[15]; [16]) 
FICHA DE REPARAÇÃO R-E3 

1.ELEMENTO: SUPORTE 
2.DESIGNAÇÃO: reparação de fendas estabilizadas em 
panos de alvenaria (rp) 
3.CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS: másti-
que, argamassa de regularização (argamassa de cimento), 
rede de fibra de vidro 
4.DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS: depois de remo-
vido o material de regularização na envolvente e ao lon-
go da fenda, reparação das fendas em paredes de alvena-
ria de tijolo (confirmando-se a sua existência e a sua 
estabilização) através do seu alegrar, colmatagem com 
material elástico (mástique) e fita de papel para dessoli-
darização do revestimento; a camada de regularização 
deverá ser efectuada com uma argamassa de cimento, em 
duas camadas, intercaladas por rede de fibra de vidro 
"em ponte" sobre a fenda 
5.MÃO-DE-OBRA E PRAZO DE EXECUÇÃO ESTIMADO: 1 pedreiro x 5 horas: reparação de 1 m de 
fenda contínua ou de fenda com 1 m ou menos de comprimento  
6.EQUIPAMENTO NECESSÁRIO: martelo e escopro, pistola de ar comprimido, colher de pedreiro 
7.RESULTADO EXPECTÁVEL: baixo custo e exigência técnica; eficaz para fendilhação estabilizada 
8.PROBLEMAS ESPECIAIS: intervenção não estrutural; eficácia problemática ou mesmo quase nula se as 
fendas não estiverem estabilizadas 
 
 
6. CONCLUSÕES 

 
A tipologia dos dados recolhidos e a dimensão da campanha de inspecções (155 casos 

de RCA de parede e de pavimento) permitiram aferir de forma consistente o sistema classifi-
cativo de anomalias em RCA proposto e as respectivas matrizes de correlação, bem como 
efectuar algumas alterações que o calibram e adequam de forma melhorada às situações reais. 

A informação que constitui o sistema de inspecção e diagnóstico apresentado encon-
tra-se resumida nas fichas de anomalias, as quais, sendo sintéticas, inequívocas e de fácil 
interpretação e utilização, se tornam fundamentais para possibilitar a resolução dos casos 
patológicos reais. Como tal, pretende-se que o sistema classificativo criado de anomalias em 
RCA auxilie eficazmente a actividade central das intervenções em revestimentos cerâmicos 
com anomalias: a inspecção. É nesta fase que se retiram conclusões sobre a tipologia, gravi-
dade, extensão e causas das anomalias, definindo-se a solução de intervenção adequada a cada 
caso, de forma a eliminar as causas e reparar as anomalias. 
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Quadro 12 - Ficha da anomalia F.l_a [1] 
FICHA DE ANOMALIA F.l_a FENDILHAÇÃO NA CAMADA EXTERIOR DO RCA 

DESCRIÇÃO: fendilhação atravessando toda a espessura 
do ladrilho, fina e sem orientação bem definida 

 

CAUSAS PROVÁVEIS:  
- elevada absorção de água do RCA (C-A11, C-E3) 
- acções de choque mecânico (C-C1, C-C2, C-C4) 
- aplicação de cargas excessivas (C-F1, C-F2, C-F3) 

 

- corrosão de elementos metálicos encastrados nas juntas (C-B16, C-D7) 
- material de assentamento de retracção elevada (C-B6, C-B10) 
CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS: 
- descolamento (D.l_a ou D.s) e queda dos ladrilhos (perigo de danos humanos e materiais) em fachadas, a 
partir do 2º piso 
- degradação do aspecto visual 
- entrada de água da chuva no RCA, degradação do material de assentamento e do suporte e aparecimento de 
eflorescências (Dt.l3; Dt.j1), em exteriores 
- infiltrações para o interior do edifício, em fachadas e terraços 
ASPECTOS A INSPECCIONAR:  
- ocorrência de descolamento (S/N) - degradação do material de assentamento (S/N) 
- altura a que ocorre a anomalia, em fachadas (...) m
- área da anomalia em que ocorreu descolamento ou desprendimento: (...) m2

- percentagem de área de RCA afectada: (...) %
ENSAIOS A REALIZAR:  
M-A1 fissurómetro                                               M-D1 percussão 
M-B1 choque de esfera em pavimentos 
PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO:  
- largura média das fendas: (...) mm  - ocorrência de infiltrações (S/N) 
NÍVEL DE GRAVIDADE / URGÊNCIA DE REPARAÇÃO: 
1 - ocorrência de infiltrações ou fendas com largura > 0,5 mm  
2 - restantes casos  
SOLUÇÕES DE REPARAÇÃO:  
R-C1 aumento da espessura ou inserção de juntas (rp) R-C2 remoção de elementos metálicos corroídos (rp) 
R-D1 substituição de RCA (rc) R-D3 aplicação de novo RCA sobre o existente (rc) 
R-D4 protecção de cantos salientes (rp) 
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