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Com a crescente preocupação em
selecionar componentes que envolvem
menor consumo de energia, constituídos
por materiais ecológicos e sustentáveis,
diversas empresas portuguesas têm vindo
a desenvolver ETICS com argamassas
e acabamentos com base em cal e com
isolantes térmicos de cortiça.
Este artigo apresenta uma campanha
experimental para análise do desempenho
mecânico de sistemas ETICS aplicados
sobre muretes (3 m x 2 m) e das
argamassas utilizadas para execução das
respetivas camadas de base. Os ensaios
sobre provetes prismáticos de argamassa,
apesar de não serem exigidos no ETAG
004 para análise do desempenho, podem
ajudar a tentar interpretar as diferenças
de resultados no desempenho global dos
sistemas.

O

conforto térmico, e por vezes também acústico, dos edifícios pode ser melhorado com a aplicação, nas fachadas, de sistemas compósitos de isolamento térmico pelo
exterior (designados pela sigla ETICS).
Os ETICS são constituídos por placas de isolante térmico com uma espessura mínima de
40 mm, fixadas ao suporte por um produto de
colagem e/ou por fixações mecânicas; camada de base – execução de uma ou duas subcamadas de argamassa com rede de fibra de
vidro incorporada, e por fim um acabamento
(com a utilização de produtos muito diversificados) (EOTA, 2013) (figs. 1 a 3).
A análise deste tipo de sistemas é efetuada
com base no ETAG 004 (EOTA, 2013), que define as exigências e os critérios de avaliação
para o desempenho destes sistemas de forma global.

Campanha experimental
Foram analisados quatro sistemas ETICS constituídos por uma camada de isolante térmico
fixada diretamente ao suporte por um produto de colagem e revestida por uma camada
de base armada e um acabamento. Após 28
dias de secagem das argamassas os sistemas
foram submetidos ao ensaio higrotérmico. Foram ensaiados também provetes prismáticos
com dimensões de 160 mm x 40 mm x 40 mm
das referidas argamassas: 2 – cal hidráulica
natural (NHL); 3 – cal aérea (CL); 4 e 5 – cimento (C) (figs. 4).
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1 | Colagem das placas ao suporte.

2 | Isolante térmico (EPS e ICB) colado
sobre o suporte.

Designação
dos sistemas

Apresentação e
análise de resultados
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4

Ensaio sobre o sistema
(sem acabamento)

4 | Ensaios mecânicos sobre as
argamassas para a execução da
camada de base.
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Quadro 1 | Características mecânicas dos sistemas sem acabamento submetidos a ciclos higrotérmicos e
das respetivas argamassas (da camada de base)

3 | Incorporação da rede de fibra de
vidro na camada de base.

No quadro 1 são apresentados os resultados
obtidos na campanha experimental efetuada
sobre os quatro sistemas diferentes (sem acabamento) e sobre os provetes prismáticos das
argamassas utilizadas na execução da camada de base de cada sistema. Foram analisadas quatro argamassas, uma com base em
cal hidráulica natural (2:NHL), uma de cal aérea e cimento (3: CL) e as restantes com base
em cimento (4C e 5C). Todos os sistemas
possuíam apenas uma rede normal (S) e isolante de poliestireno expandido moldado (EPS)
ou aglomerado de cortiça expandida (ICB).
Os sistemas aplicados sobre os muretes
não apresentaram qualquer tipo de anomalia
(empolamentos, destacamentos, fendilhação
ou perda de aderência) após o ensaio higrotérmico (EOTA, 2013).
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*Padrão de rotura: PR: A – rotura adesiva no plano camada de base-isolante e PR: C – rotura coesiva no
seio do isolante.
Map - Massa volúmica aparente; Rtf - Resistência à tração por flexão; Efr – Módulo de elasticidade
dinâmico determinado por frequência de ressonância e Rc - resistência à compressão.

Os ensaios de resistência ao choque permitiram, em geral, observar maiores diâmetros de
mossas, delimitados com fissuração, em sistemas com camada de base de cimento (sistemas 4:C+S+EPS e 5:C+S+EPS). A presença
de fissuração condiciona a possibilidade de
aplicação do sistema em zonas acessíveis ao
público e expostas a choques fortes. O sistema 2:NHL+S+ICB com cal hidráulica natural
foi o que apresentou uma melhor resistência à
fissuração, verificando portanto os requisitos
para ser aplicado também nas zonas mais baixas dos edifícios e mais expostas a choques.
(EOTA, 2013)
5 | Correlação entre os valores da resistência
à tração por flexão e os valores de resistência
à compressão.
6 | Correlação entre os valores da resistência
à tração por flexão e os valores do módulo
de elasticidade dinâmico por frequência de
ressonância.
7 | Correlação entre os valores obtidos da
resistência à compressão e do módulo de
elasticidade dinâmico por frequência de
ressonância.

8 | Correlação entre os valores dos diâmetros
das mossas após ensaio de choque de 3 J e
da relação entre Rtf/Rc .

Os quatro sistemas analisados obtiveram tensões de aderência superiores a 0,08 N/mm2
ou tipologia de rotura coesiva no isolante
(PR: C), cumprindo, portanto, o requisito previsto no ETAG 004 (EOTA, 2013). Os valores
mais elevados foram obtidos nos sistemas
com argamassa de cimento (sistemas 4 e 5),
mas como os resultados de uma forma geral
deram rotura coesiva no seio do isolante, estes
valores poderão depender da resistência à tração e do módulo de elasticidade transversal
de cada isolante.

5

Nos ensaios sobre os provetes prismáticos, o
maior valor de resistência à tração por flexão
foi obtido numa das argamassas de cimento
(4:C), que correspondeu a um elevado valor
de tensão de aderência no respetivo sistema
(4:C+S+EPS).
O sistema 2:NHL+S+ICB não obteve qualquer tipo de fissuração após choque de 3 J
e 10 J; os provetes prismáticos da argamassa correspondentes obtiveram também um
valor de resistência à compressão elevado
(2: NHL).

Correlações entre
os resultados
Nas figs. 5 a 8 apresentam-se as correlações
efetuadas entre os valores obtidos nos diversos ensaios.
Conclui-se que existe uma boa correlação entre os dois tipos de resistências mecânicas
(tração por flexão e compressão), a massa
volúmica aparente e o módulo de elasticidade dinâmico por frequência de ressonância,
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comprovando assim que as argamassas com
maior coesão interna, maior rigidez e maior
compacidade, apresentam também valores
mais elevados de resistência aos esforços.
Por outro lado, as argamassas com maior ductilidade, quando aplicadas no sistema, apresentam maior capacidade de deformação e maior
diâmetro de mossa após o impacto de uma
esfera de 3 J, como se verifica pela boa correlação ilustrada no gráfico da fig. 8, entre o
diâmetro de mossa de 3 J e a relação entre Rtf/
Rc, que reflete a ductilidade.

Conclusões
A campanha experimental envolveu quatro sistemas ETICS, dois deles com argamassas com
base em cimento e isolante EPS e outros dois
com cal e ICB, tendo estes últimos sido desenvolvidos com o objetivo de reduzir os impactos
ambientais de produção dos sistemas. Os resultados obtidos mostram valores muito semelhantes na avaliação da capacidade de resis-

tência a esforços e à fissuração; os resultados
dos dois tipos de sistemas verificaram os requisitos (ensaios higrotérmicos e mecânicos
sobre os muretes de grandes dimensões) estabelecidos no Guia da EOTA ETAG 004.
Verificou-se uma boa correlação entre o parâmetro relação resistência à tração por flexão e
resistência à compressão, que reflete a ductilidade, e o diâmetro de mossa no ensaio de
choque de 3 J. Esta correlação é consistente
com a ideia de que uma maior ductilidade da
argamassa contribui para a maior capacidade
do sistema absorver solicitações de choque.
Conclui-se que as argamassas com base em
cal, pela sua maior ductilidade, podem contribuir para um bom comportamento ao choque
dos sistemas ETICS, apesar da menor resistência mecânica em relação às argamassas
com base em cimento, mais utilizadas nestes
sistemas. Contudo, é necessário ter em conta
as possíveis fragilidades dessas argamassas,
nomeadamente no que diz respeito ao seu comportamento à água (Malanho e Veiga, 2015).
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