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RESUMO 

Os sistemas de isolamento térmico pelo exterior do tipo ETICS são uma solução cada vez mais 

frequente na reabilitação de fachadas de edifícios em Portugal, devido não só a imposições legais, 

cada vez mais exigentes no que diz respeito à eficiência energética dos edifícios, mas também pelas 

vantagens que apresentam face a outras soluções. Ainda assim, estes sistemas compósitos possuem 

algumas desvantagens que continuam a condicionar o seu bom funcionamento e um estudo mais 

abrangente e focado na durabilidade ao longo do tempo do ETICS continua a ser necessário, devendo 

procurar minimizar-se anomalias na superfície e otimizar os sistemas de revestimento, evitando que 

o desempenho térmico da camada isolante seja afetado. Neste artigo, apresentam -se os primeiros 

resultados de um estudo de análise do desempenho à água de 12 soluções diferentes de ETICS, 

através de absorção capilar e secagem, procurando avaliar-se a capacidade de proteção à água dos 

acabamentos das diferentes soluções e o possível impacto de deficiências de impermeabilização na 

condutibilidade térmica do isolante. Todas as soluções cumprem o requisito do ETAG 00 4 que refere 

uma absorção capilar após 1 h de ensaio inferior a 1 kg/m2. Os resultados de secagem estão em 

concordância com os obtidos para a absorção de água por capilaridade: soluções que absorvem maior 

quantidade de água e mais rapidamente, também acabam por secar mais rapidamente. Ainda as sim, 

a condutibilidade térmica dos isolantes (λ) é afetada pelo seu teor de água (Ψ), registando-se um 

aumento de λ com o aumento de Ψ. No entanto, este aumento não é significativo para a maioria dos 

isolantes, com exceção da lã mineral, onde λ aumenta muito rapidamente com o aumento de Ψ. 
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Condutibilidade térmica  

mailto:paulina.faria@fct.unl.pt
mailto:maria.gloria.gomes@tecnico.ulisboa.pt
mailto:ines.flores.colen@tecnico.ulisboa.pt


Análise do desempenho à água de diferentes soluções de ETICS e influência na condutibilidade térmica 

2 

1. INTRODUÇÃO 

Os sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior com revestimento sobre isolante, do tipo 

ETICS, são uma solução cada vez mais frequente na reabilitação de fachadas de edifícios em Portugal, não 

só por contribuírem fortemente para a eficiência energética dos edifícios, mas também pelas vantagens 

que apresentam face a outras soluções (Luján et al., 2019). São constituídos, em sequência, por: uma 

camada de isolamento térmico IT, que é fixada à parede de fachada regularizada; uma camada de base; 

uma camada de acabamento. Geralmente, entre demãos da camada de base, insere-se uma rede de fibra 

de vidro. A camada de base é geralmente constituída por um ligante hidráulico, com uma resina e um 

agregado fino, enquanto que a camada de acabamento é frequentemente aplicada por pintura a rolo. 

Algumas das vantagens destes sistemas são o facto de isolarem termicamente também a estrutura do 

edifício, corrigirem pontes térmicas, protegerem as paredes da envolvente e elementos estruturais e 

poderem ser aplicados sem interromper o uso dos edifícios. No entanto, apresentam também algumas 

desvantagens, que têm vindo a ser parcialmente colmatadas nos últimos anos como consequência da 

otimização deste tipo de sistemas compósitos. São os casos do desenvolvimento de condensações 

internas, aderência entre os diferentes componentes do sistema, resistência ao choque, alteração da cor 

e suscetibilidade à colonização biológica (Barreira e de Freitas, 2013). Ainda assim, algumas destas 

desvantagens continuam a condicionar o bom funcionamento dos ETICS e um estudo mais abrangente e 

focado na durabilidade ao longo do tempo do sistema continua a ser necessário, devendo procurar 

minimizar-se anomalias na superfície e otimizar os sistemas de revestimento, evitando que o desempenho 

térmico da camada isolante seja afetado.  

De facto, a análise do desempenho à água de diferentes soluções de ETICS é de extrema importância. 

Estudos anteriores (p. ex. Barreira e de Freitas, 2013) indicam que um processo de secagem mais lento 

das camadas superficiais leva a que o teor de água à superfície permaneça alto durante longos períodos 

de tempo, o que conduz a um aumento do risco de colonização biológica. Outros estudos (Jerman e Cerný, 

2012; Gomes et al., 2017) concluíram que a condutibilidade térmica é fortemente influenciada pelo teor 

de água, registando-se um aumento significativo da condutibilidade térmica para maiores níveis de teor 

de água . Nos ETICS, isto é especialmente importante no caso de haver deficiências de impermeabilização 

que potenciem que a água se infiltre até à camada isolante, afetando a sua capacidade de isolamento 

térmico, mas também no caso de os sistemas vierem a perder hidrofobicidade à medida que envelhecem. 

Neste contexto, importa perceber se o envelhecimento do sistema influencia ou não a resistência térmica 

do isolante, ou seja, se a água que acaba por se infiltrar através das camadas de acabamento afeta a 

capacidade térmica do isolante e, consequentemente, de todo o ETICS.  

Assim, apresentam-se neste artigo os primeiros resultados de um estudo de análise do desempenho à 

água de 12 soluções diferentes de ETICS, através de absorção capilar e secagem, procurando avaliar-se a 

capacidade de proteção à água dos acabamentos das diferentes soluções e o possível impacto de 

deficiências de impermeabilização na condutibilidade térmica do isolante.  

2. CAMPANHA EXPERIMENTAL 

2.1. Soluções de ETICS 

Neste trabalho, analisaram-se doze soluções de ETICS, Sx, sendo x de 1 a 12, (Figura 1) de três fabricantes 

distintos (F1, F2, F3) e com três tipos de isolante térmico (EPS – poliestireno expandido, ICB – aglomerado 
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de cortiça expandida e MW – lã mineral). Para além disso, a camada de base e de acabamento também 

diferem entre soluções de ETICS. No entanto, as soluções foram escolhidas para que se consiga 

estabelecer pontos de contacto entre elas e para que se tenha, por exemplo, duas soluções em que só 

difira o tipo de isolante térmico utilizado, ou em que só difira a constituição da camada de acabamento. 

Todas as soluções estão homologadas pelo que é expetável um bom desempenho no que se refere às 

exigências do ETAG 00 4 (EOTA, 2013). No entanto, neste estudo procurou-se aprofundar a análise, de 

modo a avaliar outras propriedades e o comportamento dos ETICS a longo prazo. 

    

    

Figura 1 – Alguns dos ETICS utilizados no estudo: (a) S3, (b) S4, (c) S8 e (d) S12 

Os provetes das diversas soluções foram realizados pelos respetivos fabricantes. A constituição de cada 

uma das camadas das diferentes soluções de ETICS estudadas encontra-se especificada no Quadro 1. Uma 

vez que a espessura média de cada solução ensaiada varia, o Quadro 1 apresenta, também, os dados de 

espessura (sistema completo e isolante) para cada um dos ETICS.  

Quadro 1 – Identificação e constituição dos ETICS 

Solução (S) / 

Fabricante (F) 

Espessura 

S [mm] 

Isolante 

Térmico (IT) 

Espessura IT 

[mm] 
Camada de Base (CB)* 

Camada de Acabamento 

(CA) 

S1 / F1 39,87 EPS 35,29 Cimento Tinta acrílica 1 

S2 / F1 40,57 EPS 35,29 
Cimento 

a) tinta acrílica 1; b) tinta 

acrílica 2 

S3 / F1 40,27 EPS 35,29 Tinta acrílica 2 

S4 / F2 65,85 ICB 59,73 Cal hidráulica natural, 

cimento 

Cal aérea, ligante hidráulico 

S5 / F2 63,61 ICB 59,73 

Tinta acrílica 3 
S6 / F2 65,45 EPS 59,99 

Cimento  S7 / F2 64,53 EPS 59,99 

S8 / F2 61,34 MW 56,34 

S9 / F3 43,91 ICB 37,91 Cal hidráulica natural, 

ligantes mistos 

Tinta de silicato 

S10 / F3 41,91 ICB 37,91 

Tinta acrílica 4 S11 / F3 43,30 EPS 38,30 Cimento, cal hidráulica 

natural S12 / F3 44,80 MW 39,80 

*Com inclusão de rede de fibra de vidro normal ou reforçada 

(a) (b) 

(c) (d) 
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2.2.    Métodos de ensaio 

O ensaio de absorção de água por capilaridade foi realizado de acordo com o especificado no ETAG 00 4 

(EOTA, 2013), utilizando-se provetes de dimensões aproximadas 150 mm × 150 mm × espessura (Quadro 

1 – mm). O ensaio foi realizado em ambiente condicionado, com uma temperatura (T) de 23 ± 2 ⁰C e uma 

humidade relativa (HR) de 65 ± 5 %. Antes da realização do ensaio, todos os sistemas foram condicionados 

nas condições anteriormente referidas durante 7 dias e as faces laterais foram seladas com fita cola 

metálica impermeável para evitar qualquer contacto entre o isolante e a água. 

O coeficiente de absorção de água por capilaridade (Cc) obteve-se através do declive da reta inicial no 

gráfico que expressa a quantidade de água absorvida em função da raiz quadrada do tempo. Para além 

deste valor, importa também aferir os resultados de absorção capilar (kg/m2) a 1 h e a 24 h de ensaio.  

O ensaio de secagem foi realizado de acordo com o especificado na norma EN 16322 (2013), em ambiente 

condicionado, com T = 23 ± 2 ⁰C e HR = 65 ± 5 % até se obter uma variação de massa constante para todos 

os sistemas.  

Com base nas curvas de secagem, expressas pela variação de massa em função do tempo de ensaio, é 

possível obter-se as taxas de secagem 1 e 2 (TS1 e TS2). A TS1 obtém-se através do declive inicial da curva 

de secagem correspondente à fase 1, representada pela desadsorção de água (kg/m2) em função do 

tempo (min). A TS2 obtém-se através do declive da fase intermédia da curva de secagem correspondente 

à fase 2, representada pela desadsorção de água (kg/m2) em função da raiz quadrada do tempo (min1/2). 

Ambos os declives (TS1 e TS2) são obtidos com base numa regressão linear. É ainda possível determinar-

se o índice de secagem (IS), que traduz a resistência à secagem do material (Equação 1).  

IS=
∫ f (

Mx-M1

M1
) dt

tf

t0

(
M3-M1

M1
) × tf

 (1) 

Na equação anterior, Mx corresponde à massa do sistema registada durante o processo de secagem (g), 

M1 corresponde à massa do sistema no estado seco (g), M3 corresponde à massa do sistema no estado 

saturado (g) – esta massa corresponde à massa obtida para a medição às 24 h do quarto ciclo de 

capilaridade, tf corresponde ao tempo final do ensaio de secagem (h).  

O ensaio para a determinação da condutibilidade térmica do isolante de cada um dos ETICS foi realizado 

com recurso ao equipamento ISOMET 2114 (2011) (Figura 2a) que utiliza o método transiente, de acordo 

com a norma ASTM D5930-09 (2014). Para este ensaio, utilizou-se uma sonda de superfície que permite 

a análise da camada superficial com espessuras mínimas de alcance entre 2 e 4 cm e, por isso, dentro do 

intervalo de espessuras do isolante térmico das soluções caracterizadas (Quadro 1). O objetivo principal 

da realização deste ensaio é aferir-se o possível impacto que a eventual penetração de água através das 

camadas de revestimento possa ter na condutibilidade térmica do isolante. Para isso, procedeu-se à 

medição dos valores de condutibilidade térmica para cada uma das 12 soluções no estado seco (i.e. após 

estabilização em ambiente controlado), após um ciclo de 24 h de absorção de água por capilaridade e 

após 2 meses de envelhecimento natural, numa estação de envelhecimento localizada na cobertura do 

Núcleo de Revestimentos e Isolamentos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (NRI-LNEC), em 

Lisboa (Figura 2b).   
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Figura 2 – Ensaio para avaliação da condutibilidade térmica do isolante (a) e estação de envelhecimento 

natural na cobertura do NRI-LNEC (b) 

Procedeu-se, também, à medição dos valores de teor de água (Ψ) para cada um dos estados referidos 

anteriormente: estado seco, em que Ψ = 0; após 24 h de capilaridade; após 2 meses de envelhecimento 

natural. O valor de Ψ (%) foi calculado de acordo com a Equação 2, utilizando o método gravimétrico. 

Ψ=
MX-M1

M1

×100 (2) 

Na equação anterior, Mx corresponde à massa do sistema registada no estado x aquando da medição de 

Ψ (g) e M1 corresponde à massa do sistema no estado seco (g). 

3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

3.1. Absorção de água por capilaridade 

Na Figura 3 e no Quadro 2 apresentam-se os valores médios de absorção de água por capilaridade e os 

coeficientes de capilaridade. Pela análise da Figura 3 e do Quadro 2, verifica-se que os valores de absorção 

capilar após 1 h de ensaio para todas as soluções estudadas são inferiores a 1 kg/m2, sendo este o valor 

exigido pelo ETAG 00 4 para a homologação dos sistemas. De facto, o maior nível de absorção capilar 

regista-se na primeira hora de ensaio assistindo-se, depois, a uma estabilização para a maioria das 

soluções. Considera-se, assim, que todos os ETICS apresentam um comportamento satisfatório 

caracterizado por uma absorção de água bastante baixa, como era expetável, dado serem sistemas 

homologados. 

O maior valor de absorção de água por capilaridade a 1 h de ensaio acontece para S5 (0,959 kg/m2), 

seguido de S4 (0,921 kg/m2). Estas soluções estão também entre aquelas que obtiveram maiores 

coeficientes de capilaridade, a par de S7 e S8 (Quadro 2). De facto, S8 está entre as soluções que 

apresentam um maior valor de coeficiente de capilaridade (0,159 kg/m2), o que faz com que esteja entre 

as que absorvem água mais rapidamente no início do ensaio. No entanto, e ao contrário do que acontece 

para S4 e S5, em que se assiste a uma redução na taxa de absorção de água por capilaridade mas apenas 

a partir da 1 h de ensaio, S8 começa a diminuir a velocidade de absorção logo a partir dos 3 min de ensaio, 

o que se traduz numa menor quantidade de água absorvida por esta solução a 1 h de ensaio, 

contrariamente ao que acontece para S4 e S5. Se se continuar a observar o comportamento destas 

soluções ao longo de todo o ensaio, nota-se que a certa altura o padrão altera-se, ou seja, enquanto S4 e 

S5 começam a reduzir a taxa de absorção a partir da 1 h de ensaio, S8, que antes tinha evidenciado uma 

menor taxa de absorção dos 3 min a 1 h de ensaio, continua a absorver água e chega a atingir um valor 

de absorção capilar superior ao obtido para S4 ou S5 a 24 h de ensaio. Estas inversões de variação podem 

(a) (b) 
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dever-se a diferentes comportamentos relativos das camadas de revestimento envolvidas. 

 

Figura 3 – Absorção de água por capilaridade. 

Quadro 2 – Resultados de absorção de água por capilaridade  

Sistema Área [m2] 
Absorção capilar [kg/m2] Cc 

[kg/m2/min0,5] 

TS1 

[kg/m2/min] 

TS2 

[kg/m2/min0,5] 

IS  

[-] 3 min 1h 24h 

S1 0,022511 0,048 0,102 0,334 0,027 0,000053 0,0027711 1,05 

S2 0,022301 0,033 0,062 0,242 0,019 0,000050 0,0025406 1,05 

S3 0,022053 0,058 0,118 0,379 0,034 0,000113 0,0051086 1,02 

S4 0,022263 0,335 0,921 1,339 0,193 0,000287 0,0154256 1,02 

S5 0,022457 0,318 0,959 1,268 0,184 0,000252 0,0127771 1,01 

S6 0,021873 0,199 0,667 1,217 0,115 0,000283 0,0141846 0,98 

S7 0,022022 0,298 0,767 1,367 0,172 0,000403 0,0197220 0,94 

S8 0,021752 0,277 0,641 1,465 0,159 0,000280 0,0146646 0,98 

S9 0,021936 0,059 0,132 0,404 0,034 0,000110 0,0051607 1,03 

S10 0,021872 0,139 0,227 0,669 0,081 0,000158 0,0079991 1,00 

S11 0,022056 0,084 0,154 0,385 0,049 0,000086 0,0043290 1,00 

S12 0,022554 0,261 0,419 0,832 0,151 0,000186 0,0109882 0,98 

Notas: CC – coeficiente de capilaridade; TS1 – taxa de secagem 1; TS2 – taxa de secagem 2; IS – índice de secagem  

Se se considerar os resultados a 24 h de ensaio, S8 obteve o maior valor de absorção capilar (1,465 kg/m2), 

seguido de S7 (1,367 kg/m2). No entanto, estas soluções não são as que apresentam os maiores valores 

de absorção de água por capilaridade no período inicial do ensaio, nem os maiores valores de absorção 

capilar a 1 h de ensaio, o que reforça a importância de se considerar não só a absorção capilar a 1 h de 

ensaio e o coeficiente de capilaridade, como também a absorção a 24 h de ensaio. S2, por sua vez, tem o 

menor valor de absorção de água por capilaridade a 1 h e a 24 h de ensaio, com valores de 0,062 kg/m2 e 

0,242 kg/m2, respetivamente. Para esta solução, obteve-se, também, o menor valor de coeficiente de 

capilaridade (0,019 kg/m2/min0,5). Assim, pode concluir-se que esta solução do fabricante F1 foi a que 
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obteve um melhor desempenho à água, considerando o ensaio de absorção de água por capilaridade, 

registando os menores valores de absorção durante todo o ensaio e também a mais lenta absorção de 

água no período inicial do ensaio. Este padrão de comportamento foi semelhante para as soluções S1 e 

S3. 

Em relação aos valores de coeficiente de capilaridade (Cc), S4 foi a solução que apresentou um valor médio 

mais alto (0,193 kg/m2/min0,5), seguido de S5 (0,184 kg/m2/min0,5). As soluções fornecidas por F1 foram 

as que apresentaram os valores de Cc mais baixos, com S2 a obter o valor mais baixo de todas as soluções 

(0,019 kg/m2/min0,5). Se se considerarem as soluções S2 e S3, ambas do fabricante F1 e com igual 

composição até à camada de acabamento, em que S2 apresenta uma camada suplementar de tinta 

acrílica, conclui-se que esta camada acaba por ser importante na redução do coeficiente de capilaridade, 

traduzindo-se numa redução média de 44 %. No entanto, se se considerar as soluções S1 e S3, conclui-se 

haver uma redução na ordem dos 21 % do coeficiente de capilaridade de S3 para S1. Com este facto, pode 

concluir-se que não é a aplicação da camada de acabamento a) (ver Quadro 1) em S2 que contribui para 

a redução do coeficiente de capilaridade, mas sim a aplicação integrada de duas camadas (identificadas 

como a) e b) no Quadro 1). Num estudo anterior (Sadauskiene et al., 2009), concluiu-se que o coeficiente 

de capilaridade diminuiu cerca de 59 % quando se aumentou a espessura da camada de tinta acrílica 

aplicada, de 0,08 mm para 0,24 mm. Este facto traduz uma justificação adicional para os resultados 

obtidos no presente estudo. 

Em relação às soluções do fabricante F2 (Quadro 1), estas são as que apresentam maiores valores de 

coeficiente de capilaridade no geral. S4 apresenta um valor médio de CC cerca de 5 % superior a S5. Em 

relação a S6, S7 e S8, registou-se um aumento de CC na ordem dos 50 % de S6 para S7, enquanto que um 

aumento de cerca de 38 % de CC de S8 em relação a S6 indicia, pela primeira vez, uma possível influência 

da camada isolante no comportamento de absorção de água por capilaridade, uma vez que a composição 

da camada de base e de acabamento de S6 e S8 é a mesma (Quadro 1), diferindo somente o isolante 

térmico (EPS para S6 e MW para S8). 

No que diz respeito às soluções de F3 (Quadro 1), a opção pela utilização de um acabamento acrílico ao 

invés da utilização de uma tinta de silicato contribuiu para um aumento de 138 % do valor médio de Cc 

para S10 em relação a S9. Por outro lado, a utilização de uma argamassa de cal hidráulica com agregados 

de cortiça na camada de base de S10 levou a um aumento de 65 % no valor de Cc em relação a S11 em 

que a opção recaiu pela utilização de uma argamassa de cimento na camada de base.  A relação entre os 

comportamentos de S11 e S12 reforça a conclusão sobre a influência do isolante MW numa maior 

absorção de água.     

3.2. Secagem 

No Quadro 2 apresentam-se as taxas de secagem (TS1 e TS2) e o índice de secagem (IS) para os sistemas 

caracterizados. A Figura 4 representa as curvas de secagem para todos os sistemas.  

Tal como se pode inferir através da análise do Quadro 2, S7 apresenta o maior valor médio de TS1 

(0,000403 kg/m2/min0,5) e também o maior valor médio de TS2, com 0,019722 kg/m2/min0,5, o que indica 

que, de todas as soluções caracterizadas, esta é a que apresenta o maior transporte de água líquida até à 

superfície da amostra (TS1) mas também a maior difusão de vapor de água (TS2), em menor período de 

tempo. As soluções S4, S5, S6 e S8 apresentam, por sua vez, taxas de secagem bastante idênticas, quer 

considerando TS1 ou TS2. Neste caso, a maior redução na velocidade inicial de secagem (TS1) é de 12 % 
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quando se comparam os valores médios obtidos para S4 e S5. O mesmo verifica-se em relação à taxa de 

secagem (TS2) mas desta vez com uma redução na ordem dos 17 %. 

 

Figura 4 – Perda de água por secagem 

As soluções S1, S2, S3 e S11 são as que apresentam valores de TS1 e TS2 mais baixos, com S2 a apresentar 

o menor valor médio de TS1 e TS2 em relação a todas as soluções estudadas, com 0,000050 kg/m2/min0,5 

e 0,0025406 kg/m2/min0,5, respetivamente. De resto, estas soluções também apresentaram os menores 

coeficientes de capilaridade para o estudo de absorção de água por capilaridade (vide Quadro 2). 

Em relação aos valores do índice de secagem, obtiveram-se valores semelhantes para as várias soluções, 

com S1 e S2 a apresentarem os valores mais altos (1,05) e S7 a apresentar o valor mais baixo (0,94). Assim, 

e através da análise dos resultados de IS apresentados no Quadro 2, pode concluir-se que as soluções S1 

e S2 são as que apresentam maior resistência à secagem, enquanto que S7 apresenta a maior capacidade 

de secagem total (IS menor). Uma vez que as soluções já se encontravam com a máxima absorção atingida 

quando começou o ensaio de secagem (ponto 2.2), importa perceber se a quantidade de absorção no 

início do ensaio influencia ou não os resultados. Através da análise da Figura 5a, que apresenta os 

resultados de IS em função do teor de água, é possível verificar que IS diminui à medida que o teor de água 

inicial aumenta, obtendo-se uma correlação linear média (r2 = 0,54) entre o índice de secagem e o teor de 

água. Assim, tanto os resultados de IS como os do teor de água são influenciados pelo mesmo fator, ou 

seja, uma maior ou menor dificuldade de secagem.  

Por fim, verifica-se que os resultados do ensaio de secagem estão em concordância com os obtidos no 

ensaio de absorção de água por capilaridade, uma vez que as soluções que, na generalidade, absorvem 

mais água, são aquelas que secam mais rapidamente, obtendo-se uma boa correlação entre o coeficiente 

de capilaridade (CC) e a taxa de secagem (TS2), com um coeficiente de determinação r2 = 0,77 (Figura 5b). 

Esta relação mostra um comportamento bem adaptado dos ETICS, havendo alguma compensação entre 

a absorção de água e  secagem. 
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Figura 5 – Correlações obtidas entre: (a) o índice de secagem e o teor de água; (b) a taxa de secagem 

(TS2) e o coeficiente de capilaridade (CC) 

3.3. Condutibilidade térmica 

No Quadro 3 apresentam-se os resultados de condutibilidade térmica medidos para cada isolante de cada 

solução no estado seco. Apresentam-se, também, os resultados de condutibilidade térmica após 24 h de 

absorção de água por capilaridade e após 2 meses de envelhecimento natural, com respetivos valores de 

teor de água associados. 

Verificou-se um aumento da condutibilidade térmica com o teor de água para todos os isolantes 

considerados (EPS, ICB e MW). De facto, vários autores (p. ex. Gomes et al., 2017; D’ Alessandro et al., 

2018) indicam existir uma dependência linear entre a condutibilidade térmica e o teor de água para vários 

materiais de construção.  

Quadro 3 – Resultados de condutibilidade térmica e teor de água 

Sistema (Tipo de 

isolante) 

Estado seco 
Após 24h absorção de água por 

capilaridade 

Após 2 meses de envelhecimento 

natural 

λ [W/m/K] Ψ [%] λ [W/m/K] Ψ [%] λ [W/m/K] 

S1 (EPS) 0,0369 5,38 0,0379 1,66 0,0375 

S2 (EPS) 0,0372 4,41 0,0379 1,08 0,0370 

S3 (EPS) 0,0374 6,69 0,0379 2,47 0,0371 

S4 (ICB) 0,0452 7,68 0,0456 9,63 0,0473 

S5 (ICB) 0,0481 8,41 0,0484 12,41 0,0491 

S6 (EPS) 0,0362 11,49 0,0379 2,67 0,0374 

S7 (EPS) 0,0379 13,21 0,0383 4,92 0,0379 

S8 (MW) 0,0403 10,73 0,0401 15.52 0,0564 

S9 (ICB) 0,0469 3,08 0,0470 7,98 0,0497 

S10 (ICB) 0,0479 5,51 0,0477 8,24 0,0491 

S11 (EPS) 0,0371 5,11 0,0374 1,74 0,0373 

S12 (MW) 0,0417 6,72 0,0457 17,92 0,0638 

y = -0,0079x + 1,0691
r² = 0,54
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Em relação às soluções com EPS como isolante térmico, verifica-se um aumento ligeiro do valor de 

condutibilidade térmica após 24 h de absorção de água por capilaridade. O valor máximo deste aumento 

é de 4,69 % e acontece para S6. Ainda assim, e após 2 meses de envelhecimento natural, o valor do teor 

de água registado para cada uma das soluções com EPS como isolante é sempre inferior ao teor de água 

que as soluções tinham após 24 h de capilaridade. Este facto garante que, para estas soluções e com estes 

níveis de teor de água, existe uma certa reversibilidade no processo de humedecimento do isolante, ou 

seja, mesmo que a água se infiltre pelas camadas de acabamento, não provoca grandes alterações na 

capacidade térmica do isolante. Isto é explicado pelo facto de o EPS ser considerado de porosidade 

fechada, apesar de absorver pequenas quantidades nos espaços intersticiais (processo reversível) (Cai et 

al., 2017), mas também pelo comportamento satisfatório das soluções, marcado por uma absorção de 

água bastante baixa. Assim que a solução comece a secar, o teor de água começa a baixar e, como 

consequência, a condutibilidade térmica do EPS também. No entanto, sabe-se que a condutibilidade 

térmica do isolante é sempre afetada pelo seu teor de água (Cai et al., 2017; Jerman e Cerný, 2012), pelo 

que é importante que as soluções apresentem um bom desempenho à água na sua globalidade. Para além 

disso, Abdou e Budaiwi (2013) concluíram que, no caso da lã mineral (MW), o valor do coeficiente de 

condutibilidade térmica é influenciado pelo teor de água do material mas também pelo seu historial de 

humedecimento, não havendo dados disponíveis na literatura em relação ao que acontece no caso do 

EPS.  

No que diz respeito aos sistemas com ICB como isolante, verifica-se um aumento quer de teor de água, 

quer de condutibilidade térmica na passagem do estado seco para após 24 h de capilaridade e, 

consequentemente, deste para após 2 meses de envelhecimento natural. O valor máximo de aumento de 

condutibilidade térmica verifica-se para S9, com um aumento de 5,97 %. No entanto, Tadeu et al. (2018) 

concluíram que o teor de humidade ao longo de uma parede de ICB sem qualquer tipo de revestimento 

exterior é alto apenas e só se o teor de humidade na interface do elemento for alto e assim permanecer 

por um longo período de tempo. Isto deve-se ao processo relativamente lento de difusão de humidade 

dentro do próprio ICB. Assim, pode concluir-se, uma vez mais, que é necessário que as soluções 

apresentem um bom desempenho à água, que garanta que o teor de humidade na interface 

isolante/camadas de acabamento não permaneça alto durante um longo período de tempo, ou seja, que 

o ETICS seque rapidamente e apresente uma permeabilidade ao vapor de água elevada, que é tanto mais 

importante se a solução for mais permeável à água líquida.   

Para as soluções com MW como isolante térmico, à semelhança do que acontece para as soluções com 

ICB, verifica-se um aumento de condutibilidade térmica e de teor de água do estado seco para após 24h 

de absorção capilar e deste para após 2 meses de envelhecimento. No entanto, para este material, 

verificam-se já aumentos consideráveis de condutibilidade térmica, registando-se valores máximos de 

aumento de cerca de 53 % para S12. Estes resultados estão em concordância com aqueles obtidos por 

Jerman e Cerný (2012) que concluíram que a condutibilidade térmica para MW aumenta muito 

rapidamente com o aumento do teor de água, o que é explicado pelas propriedades hidrófilas de MW, 

com um processo de difusão de humidade extremamente rápido. Assim, no caso de utilização deste 

material em ETICS, é extremamente importante que as camadas de acabamento apresentem baixa 

permeabilidade à água para que esta não se infiltre até ao isolante. Note-se que S8 foi a solução com 

maior absorção de água por capilaridade às 24 h de ensaio – vide Figura 3 - e, também, que se detetou 

uma variação no valor de Cc de S8 em relação a S6 na ordem dos 38 %, o que na altura se associou a uma 

possível influência da camada isolante no comportamento de absorção de água por capilaridade, uma vez 
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que a composição da camada de base e de acabamento de S6 e S8 é a mesma – vide Secção 3.1. Pode, 

também, conferir-se algumas propriedades hidrófobas a MW. No entanto, importa aqui ter em atenção 

questões de compatibilidade entre as diferentes camadas dos ETICS, uma vez que MW apresenta uma 

permeabilidade ao vapor de água elevada, o que pode levar, neste caso, a um maior risco de ocorrência 

de condensação no isolante (Jiricková e Cerný, 2006).          

4. CONCLUSÕES 

A presente campanha experimental foi elaborada tendo como principais objetivos: estudar o 

comportamento à água de 12 soluções diferentes de ETICS, através de absorção capilar e de secagem; 

avaliar o possível impacto de deficiências de impermeabilização na condutibilidade térmica do isolante 

das soluções. 

Os resultados obtidos sugerem um comportamento satisfatório à água para todas as soluções 

considerando absorção de água por capilaridade e secagem. Todas as soluções cumprem o requisito do 

ETAG 00 4 que refere uma absorção capilar após 1 h de ensaio inferior a 1 kg/m2. Os resultados de 

secagem estão em concordância com os obtidos para a absorção de água por capilaridade: soluções que 

absorvem maior quantidade de água e mais rapidamente, também acabam por secar mais rapidamente, 

revelando um bom comportamento global à água.  

A condutibilidade térmica dos isolantes aumenta com o teor de água para todas as soluções 

caracterizadas. No entanto, e também devido à baixa permeabilidade à água dos ETICS – que são 

caracterizados por uma elevada estanquidade das camadas de base e de acabamento, que não permitem 

uma grande transferência de água para a camada isolante, o teor de água da solução acaba por não 

condicionar significativamente a condutibilidade térmica do isolante, com exceção de MW, onde a 

condutibilidade térmica aumenta muito rapidamente com o aumento do teor de água. 
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