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Introdução da radiação solar 
no ensaio de resistência aos 
ciclos higrotérmicos de ETICS

Esta investigação propõe um novo método, que consiste na introdução 
da radiação solar através do uso de lâmpadas que simulam a radiação 
visível e infravermelha, diferenciando-se dos métodos padronizados 
no EAD para ETICS. O método tem como principal objetivo promover 
o envelhecimento acelerado do provete a fim de avaliar potenciais 
anomalias no sistema.

O s sistemas compósitos de isola-
mento térmico pelo exterior (ETICS) cons-
tituem uma das soluções construtivas mais 
utilizadas para melhorar o desempenho ener-
gético dos edifícios. Esta solução consiste 
na aplicação de um isolamento térmico por 
colagem e/ou fixação mecânica, que é pos-
teriormente acabado por um revestimento 
delgado (4 a 5 mm) armado com rede de fibra 
de vidro e um produto de acabamento. Esta 
solução destaca-se positivamente por elimi-
nar as pontes térmicas, potenciar a inércia 
térmica do edifício, proteger as alvenarias e 
os elementos estruturais, possibilitar a reno-
vação estética das fachadas exteriores e ter 
custo relativamente reduzido [1].

No entanto, verifica-se frequentemente a 
ocorrência de anomalias durante os primeiros 
anos em serviço. São exemplo disso o desta-
camento, empolamento, fissuração, perda de 
estanquidade, entre outros [2, 3]. Estes tipos 
de anomalias podem estar relacionados com 
a incompatibilidade de materiais e/ou inade-
quada aplicação, sendo potenciadas pelos 
agentes atmosféricos, tais como amplitudes 
térmicas, vento, chuva e radiação solar [4, 
5]. É crucial haver ensaios laboratoriais que 
promovam o envelhecimento acelerado de 

ETICS sob condições controladas. Neste 
âmbito, existem documentos normalizados 
que estabelecem um conjunto de procedi-
mentos de ensaio e requisitos a cumprir para 
as soluções construtivas, onde se salienta 
o Documento de Avaliação Europeu para 
ETICS – EAD 040083-00-0404 [6].

O ensaio de envelhecimento acelerado pro-
posto no EAD [6] – resistência aos ciclos 
higrotérmicos – não inclui o efeito da radiação 
solar, pelo que as propriedades óticas (absor-
ção solar e emissividade, etc.) do sistema de 
revestimento acabam por ser negligenciadas. 
Sabe-se que o efeito da radiação solar nas 
temperaturas superficiais das fachadas é rele-
vante. Em climas temperados, facilmente se 
verificam amplitudes térmicas diárias superio-
res a 50 oC [7, 8], contribuindo para a degrada-
ção do sistema de revestimento delgado. Para 
mitigar o risco de fissuração, os fabricantes 
não recomendam a utilização de cores de aca-
bamento com coeficientes de absorção solar 
superiores a 0,7 [9].

Posto isto, entende-se que existe a necessi-
dade de implementar procedimentos experi-
mentais que analisem o efeito da radiação 
solar em soluções ETICS. Para o efeito, 

a utilização de lâmpadas de halogenetos 
metálicos é considerada uma opção para 
simular a radiação total em provetes de 
larga escala [10]. O objetivo deste artigo é 
apresentar um novo procedimento experi-
mental na avaliação da resistência a ciclos 
higrotérmicos de ETICS. Como exemplo de 
aplicação, este trabalho apresenta alguns 
resultados obtidos para um sistema ETICS, 
com particular ênfase no efeito da cor do 
produto de acabamento nas temperaturas 
superficiais obtidas. 

MATERIAIS E MÉTODOS

Equipamentos e provete de ensaio

O método proposto é realizado numa câmara 
climática, com cerca 15 m3 de volume con-
dicionado, capaz de controlar a temperatura 
entre -20 ºC a 150 oC (± 5 oC) e humidade rela-
tiva entre 10 % e 98 % (± 10 %). Inclui ainda 
um sistema de aspersão de água com caudal 
de 1±0.1 l/(min.m2). Este aparato de ensaio, 
ilustrado na figura 1, permite a realização do 
ensaio de resistência a ciclos higrotérmicos 
de provetes à escala real (2,8 m x 2,8 m), de 
acordo com o procedimento de ensaio previsto 
no EAD 040083-00-0404 [6]. 
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A introdução da radiação no ensaio foi efe-
tuada através da colocação de um sistema 
de simulação de radiação solar no interior 
da câmara climática, conforme apresentado 
na figura 2. Este sistema de radiação global 
artificial permite simular radiação no compri-
mento de onda entre 230-3000 nm, incluindo 
a radiação UV-C, UV-B, UV-A, visível e 
infravermelha.

Na figura 3 ilustra-se o provete de ensaio, 
onde são identificadas as áreas de medição. 
Nestas áreas foram colocados termopares 
para monitorização das temperaturas em vá-
rias camadas do ETICS. Utilizou-se um albe-
dómetro para medir a radiação solar global 
junto à superfície do provete.

Procedimento de ensaio

O procedimento de ensaio proposto consiste 
em cinco ciclos com a duração de 24 horas 
cada e consiste em:
· aquecimento durante uma hora até aos 
(35 ± 5)°C e manutenção da temperatura 
(35 ± 5)°C e humidade relativa a 20 % - 30 % 
durante uma hora (total de duas horas);
· manutenção de temperatura ambiente da 
câmara a (35 ± 5)°C e ativar as lâmpadas 
de radiação solar para a intensidade de 
(1100 ± 100) W/m2 durante cinco horas;
· após desligar o sistema de radiação, arrefe-
cimento da temperatura da câmara, durante 
duas horas, para (-20 ± 5)°C e manutenção 
da mesma durante 15 horas (total 17 horas).

Neste trabalho, para efeitos de comparação 
de resultados com os ensaios convencio-
nais, submeteu-se um sistema de ETICS 
ao ensaio de resistência aos ciclos higro-
térmicos (contempla ciclos de calor-chuva 
e gelo-degelo) preconizado na secção 2.2.6 
da EAD para ETICS [6], a fim de se verificar 

Face externa do provete
(interior da câmara climática 

– com condições controladas)
Face interna do provete

(exterior da câmara climática 
– sem condições controladas)

1 | Câmara climática para realização do 
ensaio de ciclos higrotérmicos.

2 | Sistema de simulação da radiação solar.

3 | Provete ETICS sujeito a ensaio: 
a) acabamento de cor branca; b) zonas 
de ensaio com acabamento de cor preta.
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se o sistema cumpre com os requisitos nor-
mativos. Depois, procedeu-se à realização do 
novo método de ensaio que inclui a radiação 
solar. Com o objetivo de se avaliar a influência 
da cor do acabamento do sistema ETICS, a 
campanha foi realizada para um acabamento 
de cor branca e, posteriormente, repetida 
para a cor preta (figura 3b). 

RESULTADOS

Ciclos higrotérmicos

Conforme mencionado, numa primeira fase 
efetuaram-se os ciclos higrotérmicos con-
vencionais. Na figura 4 apresentam-se as 

temperaturas registadas sobre o isolamento 
térmico, durante alguns ciclos calor-chuva, 
para as cores branco e preto (figura 4). Como 
expectável, as temperaturas superficiais do 
provete são similares em ambas as cores, 
uma vez que o controlo da temperatura à 
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superfície do provete é realizado pela câmara 
climática, indicando que a cor do acabamento 
não tem qualquer relevância para o ensaio 
preconizado no EAD.

Na figura 5 apresentam-se as temperaturas 
medidas durante um ciclo de gelo-degelo, 
durante o ensaio com cor branca (figura 5a) e 
com cor preta (figura 5b). Tal como verificado 
anteriormente, as temperaturas verificadas 
são similares em ambas as cores.

Após a execução dos ciclos higrotérmicos 
(80 ciclos de calor-chuva e cinco ciclos gelo-

-degelo), efetuaram-se inspeções visuais ao 
provete para identificar possíveis anomalias. 
Nenhuma das seguintes anomalias foram de-
tetadas: empolamentos, fissuração associa-
das às juntas entre painéis, destacamento do 
sistema de revestimento ou fissuração que 
permita a entrada de água até ao isolamento 
(fissuras com largura superiores a 0,2 mm). 
Assim, de acordo com o EAD para ETICS, 
o sistema é considerado apto face à resis-
tência aos ciclos higrotérmicos. Note-se que 
os ensaios realizados com o acabamento de 
cor preta também não revelaram anomalias 
no provete.

4 | Temperaturas registadas durante ciclos 
de calor-chuva: a) acabamento de cor 
branca; b) acabamento de cor preta.

5 | Temperaturas registadas durante ciclos 
de gelo-degelo: a) acabamento de cor 
branca; b) acabamento de cor preta.

6 | Temperaturas registadas durante ciclos 
de radiação solar: a) acabamento de cor 
branca; b) acabamento de cor preta.
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Ciclos de radiação solar

Na figura 6 apresentam-se as temperaturas 
registadas sobre o isolamento térmico, duran-
te a realização de um ciclo de radiação solar, 
de acordo com o método proposto no presen-
te trabalho, para a cor branca (figura 6a) e 
cor preta (figura 6b). Nesta figura é possível 
observar as temperaturas registadas na área 
de referência, bem como as temperaturas na 
zona de incidência da radiação solar.

Durante os ciclos de radiação solar realizados 
no acabamento de cor branca, verificaram-se 
diferenças de cerca de 16 oC entre as áreas 
com e sem radiação solar, demonstrando o 
impacto da radiação solar nas temperaturas 
superficiais de ETICS. Este impacto é ainda 
maior quando se utiliza a cor escura (figura 6b), 
revelando uma diferença de 40 oC entre as 
áreas com e sem radiação solar. 

As temperaturas registadas durante a imple-
mentação do novo método de ensaio são 
próximas daquelas que têm vindo a ser 
verificadas durante a monitorização de solu-
ções ETICS em serviço [7]. Por este motivo, 
confirma-se que o método de ensaio proposto 
consegue simular, em ambiente controlado, 
as condições reais de exposição.

Após a realização dos ciclos de radiação 
solar verificou-se a ocorrência de anomalias, 
nomeadamente a existência de microfissu-
ração do acabamento (fissuras com largura 
entre 0,04 a 0,08 mm e comprimento entre 
160 a 800 mm) e a perda de planeza. Estas 
anomalias apenas foram verificadas na zona 
sujeita à radiação solar. A área de referência 
não evidenciou qualquer tipo de anomalia. Na 
figura 7 apresentam-se fotografias que ilustram 
o estado final do provete após a realização da 
campanha de ciclos de envelhecimento.

CONCLUSÕES

Este trabalho teve como objetivo propor e im-
plementar um procedimento de ensaio para 
avaliar o desempenho higrotérmico de soluções 
ETICS. Para o efeito, procurou-se simular em 
ambiente laboratorial aquilo que são as condi-
ções reais de exposição em serviço, nomeada-
mente ciclos de temperatura, humidade, chuva 
e radiação solar. Numa primeira fase, o provete 
foi sujeito ao ensaio de resistência aos ciclos 
higrotérmicos proposto no EAD para ETICS. 
Posteriormente, implementou-se um método 
experimental que simula o efeito da radiação 
solar na superfície do provete. Contrariamente 
aos métodos de ensaio convencionais, o méto-
do proposto permite a avaliação da influência 
da cor do produto de acabamento no desem-
penho do ETICS, possibilitando a deteção de 
potenciais anomalias no provete de ensaio. As 
principais conclusões deste trabalho revelam 
que a simulação da radiação solar é relevante 
para a avaliação de desempenho de ETICS, e 
que pode ser utilizada para complementar os 
ensaios padronizados existentes 
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7 | Estado final do provete: a) vista geral; 
b) microfissuração do revestimento; 
c) perda de planeza.
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