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RESUMO

A medição de aderência dos revestimentos por pintura pelo método de tração (pull-off), segundo as normas ASTM D 4541
ou ISO 4624, tem sido muito utilizada no campo da proteção anticorrosiva. Trata-se de um método que, além de medir a tensão
de ruptura, permite identificar a natureza da falha de aderência. Entretanto, alguns fatores inerentes ao ensaio podem influen-
ciar os resultados. No presente trabalho apresentam-se os resultados de um estudo, realizado de forma conjunta por quatro
laboratórios, dentro do qual se avaliou a influência da espessura da chapa de aço (3 mm e 9 mm), bem como do tipo de equipa-
mento, nos valores da tensão de ruptura, em três esquemas de pintura com características físico-químicas diferentes. Concluiu-se
que, nas chapas de 3 mm de espessura, independente do tipo de equipamento, os valores são muito inferiores aos obtidos com
chapas de 9 mm de espessura. Observou-se ainda que equipamentos diferentes podem conduzir a resultados também bastante
diferentes.
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PAINT SYSTEMS ADHERENCE – INFLUENCE OF SOME FACTORS ON
THE RESULTS OF THE PULL-OFF TEST

ABSTRACT

The measurement of coatings adherence by the pull-off test, according to the ASTM D 4541 or ISO 4624 standards has
been extensively used in the anticorrosive protection assessment. By this methodology, the pull-off strength value is obtained as
well as the nature of the failure is evaluated. However, some important inherent factors from the test influence its results. So, in
this paper, it is presented the achievements of a study in which four different laboratories worked together in the evaluation of the
adherence, by means of the pull-off test, of three coating systems, each one having a particular physical-chemical characteristic.
It was investigated the influence of different substrate thickness (3 mm and 9 mm) and of different equipments in the adherence
measurement by the pull-off method. It was shown that, regardless the equipment used, when it was used the 3 mm thick
substrates the values of the pull-off strength were lower than the cases when the thicker substrates were used. It was also
observed that different equipments can lead to very different results.
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1. INTRODUÇÃO

É amplamente conhecido que a aderência é uma
propriedade essencial à durabilidade dos revestimentos por
pintura, especialmente aqueles utilizados na proteção
anticorrosiva de substratos metálicos, embora se reconheça
que ela por si só não é responsável pelo desempenho dos
mesmos, uma vez que este depende também de outros fatores.
Ou seja, o fato de um revestimento possuir uma excelente
aderência inicial não significa que ele vá apresentar um
desempenho excepcional. A avaliação da aderência dos
revestimentos por pintura, ao longo dos anos, tem sido
realizada por diversos métodos. Os mais tradicionais são

aqueles que envolvem o corte do revestimento na forma de
grade (quadrículas) ou de X [1-3], seguido da resistência do
mesmo a um esforço de tração e cisalhamento, proporcionado
por uma fita adesiva apropriada. Em função da área destacada,
avalia-se, através de padrões fotográficos, o grau de aderência
do revestimento. 

Estes métodos de corte em X ou em grade
(quadrículas) são bastante antigos e possuem vantagens e
desvantagens. Uma das vantagens é que são de fácil execução
e aplicação em campo. Entretanto, na avaliação dos
resultados, não consideram a forma do rompimento do
revestimento. Muitas vezes reporta-se um valor como sendo o
da aderência do revestimento quando na realidade o



rompimento pode ter ocorrido devido à coesão de uma das
camadas de tinta do esquema de pintura. No caso do
método de corte em X há ainda um outro agravante, pois é
comum obter-se um valor excelente de aderência e o
revestimento ser facilmente destacado pela simples
introdução de uma lâmina entre o revestimento e o
substrato, na região de interseção dos cortes. Este fato tem
sido observado com bastante frequência. Aliás, há ainda um
outro método de corte em X [4] em que se utiliza,
justamente, a ponta de uma lâmina e cuja avaliação é feita
levando-se em consideração o grau de dificuldade para o
destacamento do revestimento na interseção, bem como as
dimensões dos fragmentos oriundos do processo. 

Nos últimos anos, um dos métodos mais utilizados na

avaliação da aderência dos revestimentos por pintura, tanto

em campo quanto em laboratório, é aquele que envolve a

medição da resistência do revestimento a um esforço de

tração, o qual pode ser realizado segundo as normas ISO

4624 [5] ou ASTM D 4541 [6], por meio de equipamentos

especiais para tal finalidade. Uma das vantagens do método

é que, além da determinação do valor numérico da tensão

de ruptura, se identifica a natureza da falha de aderência

(adesiva, coesiva ou entre demãos), o que pode, em

algumas situações, fornecer indicações importantes a

respeito de certas propriedades técnicas do revestimento,

principalmente nos casos de análise de falhas prematuras.

Um aspecto importante a destacar é que os

resultados de aderência obtidos por métodos diferentes não

podem ser correlacionados ou comparados entre si,

principalmente se o princípio básico de execução também

for diferente. Mesmo no caso do método de resistência à

tração (pull-off), os resultados não podem ser comparados

se os ensaios forem realizados com equipamentos

diferentes [6]. A seleção do método de medição da

aderência varia de uma empresa para outra e isto,

normalmente, tem que estar previamente definido no

procedimento de avaliação do revestimento por pintura.

Cada um tem suas particularidades, com aspectos positivos

e negativos. Pelo fato de ser um tema bastante complexo e

abrangente, este deve ser tratado de forma separada em

outro trabalho e por isso não será aqui abordado.

De fato, ao longo dos últimos anos, passou-se a

observar que os resultados obtidos por diversas empresas

e institutos de pesquisas eram bastante diferentes,

principalmente do ponto de vista numérico, mesmo com a

utilização de equipamentos iguais, em termos de modelo e

fabricante. Isto, de certa forma, gera atritos entre as partes

interessadas, principalmente nos processos de qualificação

das tintas ou de aceitação dos esquemas de pintura

aplicados em campo. 

Face à constatação mencionada, foi realizado um

estudo conjunto, do qual participaram profissionais de

institutos de pesquisas e de fabricante de tintas, com o

objetivo de se avaliar a influência de alguns fatores nos

resultados do ensaio de aderência. Obviamente que os

mesmos foram selecionados em função de pontos críticos,

inerentes ao ensaio, citados na literatura [6-7]. Neste

sentido, foram avaliados a espessura da chapa de aço e o

tipo de equipamento utilizado na execução do ensaio. No
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presente trabalho apresentam-se a metodologia e os

resultados do estudo realizado, bem como as considerações

técnicas referentes aos fatores mencionados. É importante

ressaltar que a metodologia foi acordada previamente e

seguida por todos os laboratórios. Também se mostram os

resultados de uma experiência adicional realizada por um dos

laboratórios, na qual se avaliou a importância da espessura de

chapas de alumínio (AA 1100) nos valores de tensão de ruptura

de um esquema de pintura.
É importante ressaltar que o estudo foi realizado

considerando-se a estrutura e as condições existentes em
cada um dos quatro laboratórios envolvidos, uma vez que
nem todos possuíam os mesmos tipos de equipamento.
Portanto, os resultados apresentados no presente trabalho
devem ser encarados como uma contribuição técnica
adicional para as empresas e profissionais que atuam na
área de revestimentos por pintura e não esgotam, de forma
alguma, todas as dúvidas referentes ao ensaio de aderência
em questão. 

2. METODOLOGIA

2.1 Laboratórios Participantes

O trabalho foi realizado com a participação de quatro
laboratórios pertencentes a importantes instituições de
pesquisa e fabricante de tintas. Por razões éticas, os
mesmos foram codificados como LAB-A, LAB-B, LAB-C e
LAB-D, sendo que a empresa de um deles também foi
responsável pela preparação dos corpos-de-prova utilizados
no estudo.

2.2 Preparação dos Corpos-de-prova 

Para reduzir o número de variáveis no ensaio, e con-
forme descrito anteriormente, os corpos-de-prova foram
preparados por um importante fabricante de tintas anticorrosi-
vas, obedecendo a uma metodologia previamente estabelecida
pelo grupo de profissionais envolvidos na condução do estudo.
Nos itens a seguir, apresentam-se os detalhes técnicos
referentes à preparação dos corpos-de-prova.

2.2.1 Substrato metálico e preparação da superfície

Para atender a um dos objetivos do trabalho, os corpos-
de-prova foram confeccionados a partir de chapas de aço-
carbono com duas espessuras distintas, a saber: 3 mm e 9 mm.
Em ambos os casos, as chapas possuíam dimensões de
300 mm x 100 mm.

Quanto à preparação da superfície, esta foi feita por
meio de limpeza prévia com solventes orgânicos adequados,
seguida de jateamento abrasivo até o grau Sa21/2 (metal quase
branco) da norma ISO 8501 [8]. O abrasivo utilizado foi
granalha de aço angular e o perfil de rugosidade da superfície
obtido foi de, aproximadamente, 40 µm.



2.2.2 Esquemas de pintura

Os esquemas de pintura utilizados no estudo foram
especificados de forma criteriosa, com o objetivo de se obter,
em todos os laboratórios, a mesma natureza da falha, o que
eliminaria um fator de interferência na avaliação dos resultados
numéricos. Neste sentido, foram especificados três esquemas
de pintura com diferentes propriedades físicas, no que diz
respeito à resistência à tração, os quais estão descritos na
Tabela 1.

Todas as demãos de tintas foram aplicadas por meio de
pistola convencional, de modo a se obter películas com bom
nivelamento e com isso reduzir a possibilidade de interferências
no ensaio. Após a aplicação da última demão de tinta, os
corpos-de-prova permaneceram 10 dias nas seguintes
condições: temperatura de (23 a 25) oC e (55 a 65) % de
umidade relativa. Em seguida, os mesmos foram encami-
nhados aos laboratórios para a execução dos ensaios de
aderência.
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2.3 Descrição do Ensaio e Informações Gerais

O ensaio foi realizado com base na norma ASTM D 4541
[6] (Pull-Off Strength of Coatings Using Portable Adhesion
Testers), através do uso de diversos equipamentos,
conforme a disponibilidade existente em cada um dos quatro
laboratórios envolvidos no estudo. Neste sentido, alguns
laboratórios participaram com dois tipos de equipamento de
medição e outros com apenas um. Na Tabela 2 mostram-se,
para cada laboratório, os equipamentos utilizados. Vale
ressaltar que a máquina de tração Instron® utilizada pelo
LAB-A não está prevista na norma ASTM D 4541, uma vez
que não se enquadra na categoria de equipamento portátil,
porém a sua inclusão no estudo foi no sentido de enriquecer
o trabalho com maior número de informações e também pelo
fato desta máquina ter sido, durante anos, utilizada por
alguns laboratórios na execução do ensaio em questão. Na
Figura 1, mostram-se as fotografias dos diferentes tipos de
equipamento utilizados.

Tabela 1 
Descrição básica dos esquemas de pintura.

Tabela 2 
Relação dos Laboratórios e dos equipamentos utilizados.



Com relação à execução do ensaio em si, por parte dos
laboratórios, é importante destacar os seguintes aspectos:

• O adesivo utilizado por todos os laboratórios, para a
fixação dos carretéis/pinos metálicos aos
revestimentos por pintura, foi o mesmo e
correspondia a um produto comercial à base de
resina epóxi.

• Antes da execução do ensaio, os revestimentos
foram cortados, com cuidado, ao redor dos
carretéis/pinos metálicos. 

• No caso do equipamento PATTI®, o pistão utilizado
pelos laboratórios foi o F8.

• Conforme estabelecido pelo grupo de trabalho, todos
os ensaios foram executados na mesma semana e
nas seguintes condições: temperatura de (23 ± 2) °C
e (60 ± 5) % de umidade relativa.

• Os ensaios foram realizados em triplicata e em posi-
ções previamente definidas nos corpos-de-prova.

• Todos os laboratórios possuíam planilhas padrão
para o registro dos resultados obtidos, para cada
esquema de pintura e equipamento utilizado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na apresentação dos resultados dos ensaios de

aderência pelo método de tração (pull-off), além dos valores de

tensão de ruptura (em MPa), é necessário indicar a natureza da

falha de aderência, ou seja o local onde ocorreu o rompimento,

como por exemplo: entre o substrato e a primeira demão de
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Fig. 1 – Tipos de equipamento utilizados no estudo.
A) Máquina de tração Instron®; B) Elcometer® mod. 106; C) PATTI®; D ) POSITEST®

tinta (A/B), rompimento interno da primeira demão (B), entre

a primeira demão e a segunda (B/C), rompimento interno da

segunda demão (C), entre a segunda demão e o adesivo

(C/Y), rompimento interno da camada do adesivo (Y) e entre

o carretel/pino metálico e o adesivo (Y/Z). Como se sabe, a

natureza da falha de aderência é um resultado tão importante

quanto o valor da tensão de ruptura (em MPa), nos processos

de avaliação dos esquemas de pintura mono ou multicamada.

No caso do presente trabalho, todos os laboratórios

encontraram, para um dado esquema de pintura, a mesma

natureza de falha de aderência, independente do tipo de

equipamento utilizado nos ensaios. Este fato foi bastante

positivo, pois os resultados numéricos, obtidos pelos

diferentes laboratórios, puderam ser analisados sem a

interferência deste fator, o qual é bastante crítico no que diz

respeito ao tema em questão. Assim sendo, a natureza da

falha de aderência, para cada um dos esquemas de pintura,

conforme mostrado na Figura 2, foi a seguinte:

• Esquema 1 (EP / PU) : coesiva C (superficial)

• Esquema 2 (ALQ / ALQ): adesiva A / B (entre o

substrato e o revestimento)

• Esquema 3 (EtZn / EP / PU): coesiva B (rompimento

interno da camada de tinta rica em zinco à base de

silicato de etila)

Quanto aos resultados numéricos da tensão de ruptura,

estes estão apresentados nos itens a seguir, separadamente

para cada esquema de pintura, a fim de facilitar a discussão

dos mesmos.



3.1 Esquema de Pintura 1 (EP / PU)

Os resultados obtidos pelos quatro laboratórios estão

mostrados na Tabela 3. Em seguida, apresentam-se os

comentários técnicos a respeito dos mesmos.

De forma bastante clara, pode-se observar que os

valores da tensão de ruptura obtidos com as chapas de 9 mm

de espessura foram superiores aos das chapas de 3 mm,

independente do tipo de equipamento ou do laboratório

executante do ensaio. Esta constatação está coerente com o

descrito no item 6.2 da norma ASTM D 4541. Conforme pode

ser observado, na coluna referente à razão b/a, dependendo da

espessura da chapa, as diferenças variaram desde 5% (LAB-D)

até 109% (LAB-B). As chapas finas tendem a sofrer um maior

grau de deformação em relação àquelas mais espessas, fato

este que altera os valores de tensão de ruptura. Portanto, na

avaliação da aderência dos esquemas de pintura mono ou

multicamada, pelo método de tração, deve-se evitar a utilização

de chapas de aço de baixa espessura, como recomenda a

norma ASTM D 4541 [6].

• Com relação aos diversos tipos de equipamento

utilizados no estudo, considerando-se as chapas de 9

mm, por proporcionarem resultados com melhor grau

de confiabilidade, observa-se uma diferença

substancial nos valores obtidos, os quais variaram

desde 10,6 MPa (LAB-A, ELCOMETER® 106) até

20,8 MPa (LAB-B, PATTI®). Apesar da diferença

significativa, os resultados obtidos não são anormais,

dado que este comportamento é bastante citado na

literatura [6,9]. Por exemplo, na Tabela X1.1 da norma

ASTM D 4541, constam os resultados de um estudo

interlaboratorial e nela se pode observar que uma

determinada amostra apresentou valores de 586 psi,

com um equipamento do tipo II, e de 1160 psi, com

um equipamento do tipo IV (PATTI®). Logo, nas

especificações técnicas das tintas e dos esquemas

de pintura, deve-se indicar o tipo de equipamento a

ser utilizado e o valor mínimo da tensão de ruptura e

a natureza da falha aceitáveis, a fim de evitar atritos

futuros entre as partes interessadas. 
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Esquema 1 Esquema 2 Esquema 3

Fig. 2 – Aspecto dos carretéis de alumínio e dos revestimentos, nas regiões submetidas aos ensaios de aderência.

Tabela 3 
Resultados dos ensaios de aderência do esquema de pintura 1.



No que diz respeito aos três equipamentos PATTI®

utilizados no estudo pelos laboratórios LAB-B, LAB-C e LAB-D,
e considerando-se as chapas de 9 mm de espessura, observa-
se uma diferença sensível entre os valores obtidos, 20,8 MPa,
14,3 MPa e 17,8 MPa, respectivamente. Para este tipo de
equipamento, a norma ASTM D 4541 estabelece que a
diferença percentual relativa entre os valores médios de dois
laboratórios não seja superior a 25,5%. 

No caso dos três laboratórios em questão, (B, C e D),
as diferenças percentuais relativas foram: 37,0% entre os
laboratórios B e C, 15,5% entre os laboratórios B e D e 21,8%
entre os laboratórios C e D. Logo, apenas no primeiro caso a
diferença ultrapassou ao estabelecido na norma. Assim, é
muito importante ter-se cuidado na avaliação dos resultados
obtidos por diferentes instituições e a experiência do analista
na execução destes ensaios é importante para se fazer uma
correta avaliação dos mesmos.

3.2 Esquema de Pintura 2 (ALQ /ALQ)

Os resultados obtidos pelos quatro laboratórios estão
apresentados na Tabela 4. Em seguida, apresentam-se os
comentários técnicos a respeito dos mesmos (ver nota).
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Nota: A natureza da falha de aderência (adesiva A/B) do
esquema de pintura em questão não era
esperada, considerando-se que o mesmo havia
sido, teoricamente, aplicado sobre uma superfície
preparada por meio de jateamento abrasivo e
com grau de limpeza Sa21/2 (metal quase branco).
Esperava-se uma falha de natureza coesiva de
uma das demãos das tintas alquídicas. Após uma
rápida análise dos corpos-de-prova, observou-se
que, além do esquema alquídico apresentar baixa
flexibilidade, o substrato se encontrava com uma
camada de oxidação sob o revestimento por
pintura e esta, certamente, foi a razão principal
pela natureza da falha de aderência observada.
Embora a empresa responsável pela preparação
dos corpos-de-prova, também participante do
trabalho, não tenha identificado a causa do
ocorrido, o facto é que, aparentemente, o
esquema de pintura alquídico foi aplicado sobre
superfícies ferrosas com grau de limpeza St3,
conforme a norma ISO 8501-1 [8]. Como a
natureza da falha (adesiva A/B) foi a mesma
observada por todos os laboratórios participantes,
o facto ocorrido não acarretou prejuízos técnicos
determinantes para o estudo.

Tabela 4
Resultados dos ensaios de aderência do esquema de pintura 2.

• Tal como no esquema 1, na Tabela 4 pode-se
observar que os valores obtidos com as chapas de 9
mm de espessura foram normalmente superiores aos
obtidos com as chapas de 3 mm, independente do
tipo de equipamento ou do laboratório executante do
ensaio. Apenas no caso do LAB-C é que os valores
foram os mesmos. Com relação aos demais labora-
tórios, as diferenças variaram desde 67,0% (LAB-B,
POSITEST®) até 263,0% (LAB-A, Instron®).

• Quanto aos diversos equipamentos utilizados no
estudo, considerando-se as chapas de 9 mm de
espessura, também se observou uma diferença
substancial entre os valores obtidos, os quais
variaram desde 5,9 MPa (LAB-A, ELCOMETER®

mod.106) até 13,9 MPa (LAB-D, PATTI®). Portanto,
isto vem reforçar a importância de se indicar, nas
especificações técnicas, o tipo de equipamento a ser
utilizado na avaliação da aderência de esquemas de
pintura mono ou multicamada.

• No que diz respeito aos três equipamentos PATTI®

utilizados pelos laboratórios B, C e D, e conside-
rando-se as chapas de 9 mm de espessura, as dife-
renças percentuais relativas foram as seguintes:
21,9% entre os laboratórios B e C, 6,7% entre os
laboratórios C e D e 47,0% entre os laboratórios B e
D. Portanto, a diferença entre estes dois últimos está
acima da máxima aceitável (25,5%) pela norma
ASTM D 4541.



3.3 Esquema de Pintura 3 (EtZn / EP / PU)

Os resultados obtidos pelos quatro laboratórios estão

apresentados na Tabela 5 e, em seguida, são feitos os

comentários a respeito dos mesmos.

• Com exceção do LAB-C, em todos os demais

laboratórios, independente do tipo de equipamento

utilizado, os valores obtidos com as chapas de 9 mm

de espessura foram mais altos do que aqueles

obtidos com as chapas de 3 mm, tal como nos casos

anteriores. Neste sentido, as diferenças variaram

desde 30,0 % (LAB-D, PATTI®) até 139,0 % (LAB-A,

Instron®). Portanto, com relação à esta análise,

aplicam-se também aqui todas as considerações

feitas anteriormente para os esquemas de pintura 1 e

2. No caso do LAB-C, os resultados obtidos foram
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totalmente incoerentes com os dos demais

laboratórios. O que mais chama a atenção é que,

apesar da diferença ter sido pequena, houve uma

inversão nos valores, ou seja, na chapa mais fina os

valores foram mais altos. É provável que algum

equívoco operacional (ex.: identificação dos corpos-

de-prova ou dos valores obtidos) tenha ocorrido.

Face ao exposto, os resultados obtidos pelo LAB-C

não serão considerados nas análises seguintes.

• Quanto aos equipamentos PATTI® utilizados pelos

laboratórios B e D, considerando-se as chapas com 9

mm de espessura, os valores obtidos para o

esquema de pintura em questão foram bastante

parecidos. A diferença percentual relativa foi de 3,3 %,

portanto bem abaixo da máxima aceitável pela norma

ASTM D 4541 (25,5 %).

Tabela 5
Resultados dos ensaios de aderência do esquema de pintura 3.

3.4 Esquema de Pintura Aplicado em Chapas de
Alumínio (Experiência Adicional)

Como descrito anteriormente, um dos laboratórios

participantes do estudo (LAB-A) realizou uma experiência

adicional, na qual  avaliou a influência da espessura de chapas

de alumínio (AA 1100) nos valores da tensão de ruptura de um

esquema de pintura. As espessuras das chapas foram: 1,5 mm,

2,5 mm, 6,0 mm e 9,0 mm. A preparação de superfície constou

de desengorduramento por meio de detergentes, lavagem com

água, secagem, lixamento manual (lixa com grão 120) e limpeza

final com solventes orgânicos. Após a preparação de superfície,

aplicou-se por meio de pistola convencional uma demão de tinta

poliuretano acrílico alifático, com espessura seca de, aproxima-

damente, 60 µm. Após cinco dias de cura do revestimento

realizou-se o ensaio de aderência por meio do equipamento

PATTI®. Os resultados dos valores de tensão de ruptura, bem

como a natureza da falha, estão mostrados na Tabela 6.

Tal como no caso dos esquemas de pintura aplicados em

chapas de aço-carbono, a espessura do substrato tem uma

influência substancial nos valores de tensão de ruptura. Em fun-

ção dos resultados obtidos, observa-se que a partir de 6,0 mm de

espessura de chapa, a diferença passa a ser desprezível. De

certa forma, isto está coerente com a recomendação da norma

ASTM D 4541 [6], que estabelece uma espessura mínima da

chapa de aço de 1/4” (6,4 mm).
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4. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos, na discussão dos
mesmos e considerando-se os objetivos do trabalho, as
seguintes considerações podem ser feitas:

Chapas de aço com espessuras baixas conduzem a valo-
res de tensão de ruptura muito inferiores aos obtidos com
chapas mais espessas, independentemente do tipo de
equipamento. Esta constatação está em concordância com
o que está descrito no item 6.2 da norma ASTM D 4541.
Embora o trabalho não tenha tido o objetivo de determinar
a espessura mínima da chapa de aço, adequada ao
ensaio, o fato é que alguns dos laboratórios participantes
do estudo já estão utilizando, com sucesso, chapas de aço
com espessura de 4,8 mm (3/16”), usando o equipamento
PATTI®, embora esta referida norma recomende chapa de
aço de 1/4” (6,4 mm).

Os resultados da tensão de ruptura obtidos com
diferentes equipamentos apresentam variações bas-
tante significativas e por esta razão não são compa-
ráveis. Logo, na avaliação da aderência de esquemas
de pintura mono ou multicamada, as especificações
técnicas correspondentes deverão conter as informa-
ções a respeito do tipo de equipamento a ser utilizado e
o valor mínimo da tensão de ruptura e a natureza da
falha aceitáveis. Isto evitará atritos futuros entre as
partes interessadas.

Até com equipamentos do mesmo tipo, é possível obter
diferenças significativas, nos valores da tensão de ruptura,
entre dois ou mais laboratórios. Neste caso, pode-se
utilizar os requisitos da norma ASTM D 4541, para verificar
se a diferença está dentro do nível de aceitação.

Em vários casos observou-se que, num mesmo corpo-
-de-prova, os valores apresentavam diferenças acentua-
das, o que se refletiu diretamente no desvio padrão,
conforme pode ser observado nas Tabelas 3 a 5.

A experiência profissional do analista, responsável
pela execução do ensaio de aderência em questão, é
um fator da maior importância para a avaliação correta
da propriedade de aderência dos esquemas de pintura
mono ou multicamada. A interpretação dos resultados
e a avaliação da natureza da falha de aderência são
exemplos de pontos críticos em que a experiência do
profissional é bastante relevante.

×

×

×

×

Mesmo com algumas limitações, o ensaio de aderên-
cia pelo método de tração é um dos mais adequados
para a avaliação dos revestimentos por pintura.
Obviamente que outros fatores importantes devem ser
estudados. 

Neste sentido, pode-se citar entre outras a influência:

• de se cortar ou não o revestimento, antes da execução
do ensaio;

• do tipo de preparação de superfície do car-
retel/pino metálico;

• do lixamento do revestimento, antes da fixação dos
carretéis/pinos metálicos ao mesmo;

• do tipo de adesivo. Ainda sobre este fator, é
importante estudar adesivos diferentes, com o
objetivo de selecionar o(s) mais adequado(s) para
a realização do ensaio;

• do nivelamento do revestimento, decorrente do
método de aplicação da(s) tinta(s) e

• do pistão, no caso particular do equipamento
PATTI®, nos valores de tensão de ruptura.
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Tabela 6
Resultados do ensaio de aderência da tinta poliuretano acrílico alifático em chapas de alumínio.


