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RESUMO
Na Alemanha, em meados da década de 40, iniciou-se o uso de um
revestimento externo com isolante térmico com a finalidade principal de melhorar o
desempenho térmico das edificações. Seu uso se espalhou pelos países da Europa
e pelos Estados Unidos. Apesar de conhecido, esse revestimento passou a ser
utilizado nas regiões Sul e Sudeste do Brasil a aproximadamente uma década,
apresentando potencial para seu uso nas demais regiões. O Exterior Insulation and
Finish Systems - EIFS, ou seja, Sistemas de Isolamento e Acabamento Exterior,
assim denominado nos EUA, é um revestimento externo multicamadas, executado
prioritariamente sobre substratos pesados. Uma vez que sua principal função é o
desempenho térmico, os estudos nesse campo são mais frequentes; porém, é
indispensável avaliar seu desempenho estrutural, garantindo a segurança em uso.
Principalmente as ações higrotérmicas são prejudiciais a esse revestimento, pois
interferem negativamente na capacidade de aderência entre suas camadas. A
estabilidade do revestimento é influenciada por diversos fatores, dos quais os
principais são o seu comportamento mecânico, a aderência do revestimento ao
substrato, as características geométricas e as propriedades físicas do isolante
térmico. Nesse sentido, apresenta-se neste trabalho informações sistematizadas
sobre o desempenho estrutural de revestimento externo com isolante térmico - EIFS,
do tipo aderido com fixações mecânicas suplementares, sem barreiras permeáveis
ao vapor. Essas informações subsidiarão o desenvolvimento de projetos e futuras
avaliações técnicas do sistema. O método de pesquisa para o desenvolvimento do
trabalho consistiu em: pesquisa bibliográfica; revisão documental em catálogos de
fabricantes e fornecedores; estudos de casos em duas obras na fase de execução
do revestimento; e entrevista com dois engenheiros, sendo cada um deles
representante de distintas empresas de revestimento. Concluiu-se que, se existir um
crescimento do uso do EIFS no Brasil, é necessário que diversos estudos ainda
sejam realizados, visando o estabelecimento de parâmetros técnicos que subsidiem
a elaboração de normas e regulamentações técnicas brasileiras específicas. Pelo
acompanhamento dos processos de execução do EIFS nos estudos de casos, ficou
evidente que ainda se dá demasiada falta de conhecimento teórico e prático, tanto
por parte dos fornecedores, projetistas, quanto pelas construtoras. Do ponto de vista
de desempenho estrutural, devem ser determinadas e verificadas as principais
tensões que ocorrem no substrato, no adesivo, no isolante e no conjunto placa de
isolante-adesivo, considerando-se que o substrato e o revestimento devam resistir a
tensões como os choques térmicos. O tipo e o modo de aplicação do adesivo
também influenciam na resistência. Além disso, a estabilidade também é
influenciada pela qualidade do adesivo, que se rompe quando sujeito a tensões de
cisalhamento geradas por deformações térmicas.

Palavras chaves: EIFS; desempenho estrutural; resistência mecânica e estabilidade;
resistência de aderência.

ABSTRACT
Exterior Insulation and Finish Systems – EIFS:
considerations about structural performance on the project phase
At Germany, around the mid of the decade of 1940s, the use of a new external
coating with thermal insulation began with the main goal to enhance the buildings’
thermal performance. Its use has spread over the countries of Europe and over the
United States. Although it had been known, this coating started to be utilized in
Brazil’s South and Southeast regions on commercial and residential buildings around
a decade, and showing potential for its use on the other regions. The Exterior
Insulation and Finish Systems – EIFS, as it is called on the United States, is a multilayer external coating applied primarily over heavy substrates. Being the thermal
performance its main function, the studies of EIFS on this field are the most frequent,
but it is rather indispensable to assess its structural safety, guaranteeing its safety on
use. The hygrothermic actions are principally harmful to this coating because they
interfere negatively with bond strength between its layers. The stability of the coating
is influenced by diverse factors, of which the main ones are their mechanic behavior,
the bond strength of the coating to the substrates, the geometric characteristics and
the physical properties of the thermal insulation. On this sense, in this work is
presented systematized information about the structural performance of the external
coating with thermal insulation - EIFS, of the bonded type with supplementary
mechanical fixing devices, without permeable barriers to vapor. This information shall
subside the development of projects and further technical evaluations of the system.
The research method for the development of the work consisted on: bibliographical
revision; documentation revision on catalogs of producers and suppliers; casestudies in two constructions in phase of coating execution; and an interview with two
engineers, each being representative of one coating company. It is concluded that, if
it is to exist a growth in the use of EIFS in Brazil, it is still needed to be made many
studies aiming at the establishment of technical parameters that subside the
elaboration of specifically Brazilian technical norms and regulations. By following up
on EIFS’ processes of execution, on the case-studies, it became evident that there is
still much to learn and practice, be it by part of the suppliers, designers; be it by part
of the building companies. From the point of view of the structural performance, there
shall be determined and verified the main tensions that occur in the substrates, in the
adhesive, in the insulation, and in the set insulation-board/adhesive; considering that
the substrates and the coating should resist to tensions such as the thermal shocks.
The type and way of applying of the adhesive also influence the resistance. Besides
that, the stability is also influenced by the quality of the adhesive, that may rupture
itself when subjected to tensions of shear generated by thermal deformations.

Key words: EIFS; structural performance; mechanical resistance and stability; bond
strength.
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1

INTRODUÇÃO

O revestimento externo com isolante térmico - EIFS Exterior Insulation and
Finish Systems é um revestimento multicamadas, sendo que uma argamassa
polimérica ou fixações mecânicas são responsáveis por fixar o revestimento ao
substrato. É composto pela camada adesiva e/ou fixações, àde uma camada de
isolante térmico, render e o acabamento, podendo-se adicionar uma barreira
impermeável à água e permeável ao vapor d’água sobre o substrato para melhorar a
estanqueidade.
Segundo a ETAG 004 (2013) Guideline for European Technical Approval of
External Thermal Insulation Composite Systems with Rendering, as principais
características do EIFS como um revestimento externo para isolamento térmico das
edificações são: resistência térmica, condução de calor, impermeabilidade à água,
permeabilidade ao vapor de água e absorção. Para ter desempenho estrutural e em
uso, o EIFS deve atender a ETAG 004 (2013) quanto aos requisitos e critérios
referentes à estabilidade, à resistência mecânica, aos impactos e à resistência de
aderência entre as camadas.
O EIFS tem sido utilizado nos países frios não só pelo seu desempenho
termoacústico, mas também pelas suas características como proteção às estruturas,
ao vedo e à redução das pontes térmicas e das condensações. São considerados
temas preocupantes as patologias como manchas devidas à umidade, a segurança
ao incêndio, a manutenção e a durabilidade do revestimento.
O conhecimento dos materiais, da tecnologia, dos aspectos normativos, dos
projetos, detalhes, comportamento mecânico e do modo de execução dos
revestimentos em geral são necessários, porém se pode encontrar edificações que
foram executadas sem considerar esses aspectos.
Atualmente o revestimento externo com isolante térmico tem sido utilizado em
edificações comerciais e residenciais em cidades de países da América Central e
Sul que possuem climas temperados e quentes, porém não são encontrados muitos
estudos que abordam como garantir o desempenho estrutural desse revestimento.

1.1 Histórico e Aplicabilidade no Brasil
Em 1946, na Europa do pós-Guerra, surgiu uma grande preocupação com o
consumo de combustíveis fósseis como principal fonte de energia. Conforme Freitas
(2002, apud PEREIRA, 2011), o custo desse tipo de combustível ficou muito elevado
e, com a necessidade de aquecimento dos ambientes internos de um número cada
vez maior de edificações, passou-se a pesquisar materiais de construção mais
eficientes termicamente. Assim, entre1950 e 1960, na Alemanha, iniciou-se o uso do
revestimento externo (PEREIRA, 2009).
Conforme Primo (2008), o provável inventor desse revestimento multicamada
foi Edwin Horbach, que realizou os primeiros testes utilizando várias composições de
argamassas de reboco unidas a diferentes produtos de reforço e diferentes materiais
de

isolamento.

Em

1962,

patenteou

seu

invento

com

o

nome

de

“MEHRSCHICHTIGE PLATTE” (Placa Multicamada). Posteriormente, uniu-se a um
fabricante alemão de placas de poliestireno expandido moldado, apurando sua
técnica, e o revestimento passou a ser utilizado em novas edificações e na
reabilitação de edifícios antigos.
Vicente (2012, apud PERDIGÃO, 2013) afirma que foi durante a crise no
comércio de combustíveis, na década de 1970, que o uso desse revestimento foi
generalizado em toda a Europa. Segundo Lengsfeld et al. (2015), na Alemanha em
1970, o Fraunhofer Institute for Building Physics – IBP iniciou os estudos sobre a
confiabilidade do revestimento externo com a publicação de vários boletins
informativos. Após pesquisas e estudos em 12 edifícios de 29 a 45 anos, concluiuse, em 2014, que a durabilidade desse revestimento é de pouco mais de 22 anos
em fachadas com mínimas manutenções.
Segundo Freitas e Gonçalves (2005), após 1984, nos Estados Unidos, foi
crescente a utilização do EIFS aplicado primeiramente em construções comerciais e,
à medida que seu valor caía, foi sendo aplicado em residências. Em 1995 1 se
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constatou sua suscetibilidade à penetração de água e ao acúmulo de umidade
dentro das vedações externas, o que gerou inúmeros processos judiciais contra as
construtoras. Logo se verificou que nos EIFS aplicados faltavam detalhes
arquitetônicos para a proteção de regiões de entorno, encontro de paredes com
caixilhos etc. (DSP STRUCTURAL CONSULTANTS E DOUG PENCILLE, 1998?).
Ainda nos EUA, segundo o site da Empresa BASF Company Inc. (2017), utiliza-se
atualmente em fachadas comerciais EIFS with Drainage (EIFS com drenagem), ou
seja, com um barramento no interior do revestimento para a saída de umidade.
Em 21 de dezembro de 1988, a Diretriz Comum 89/106/CEE foi publicada com
o objetivo principal de melhorar o mercado da construção civil e a livre negociação
de produtos, em razão das diferenças encontradas entre as normas técnicas dos
Países-Membros da União Europeia. Em março de 2011, publicou-se o Regulamento
(UE) n.º 305/2011 ou RPC – Regulamento relativo aos produtos de construção civil,
que harmonizou o comércio na União Europeia e ampliou os seus objetivos, visando
condições equitativas para as microempresas. Essa legislação passou a ser
aplicada a partir de 2013 (PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO, 2011).
Na França, em 1994, segundo Freitas (2005), do total de fachadas executadas
com técnicas de isolamento, 47% foram executadas com EIFS. Em 2000, a EOTA European Organization for Technical Approvals2 publicou a ETAG 004, uma Diretriz
específica para o EIFS que estabeleceu os requisitos, critérios e métodos para a
verificação do desempenho do revestimento e um guia para a elaboração de
documentos de comprovações técnicas - ETA - European Technical Approval
(Aprovação Técnica Europeia). Conforme Moura (2012), as ETAs são especificações
técnicas para um produto inovador ou grupo de produtos para os quais ainda não há
uma norma europeia harmonizada3. Há ETAs específicas para o EIFS, elaboradas
por fabricantes de revestimentos e submetidas à análise de Instituições de
Aprovação que compõem a EOTA (2000). Outra Diretriz a ser observada é a ETAG
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Organização Européia para Aprovações Técnicas.
Norma europeia (EN) em conformidade com Regulamento (UE) n.º 305/2011.

014: 2002 – Guideline for European Technical Approval of plastic anchors for fixing of
external thermal insulation composite systems with rendering - Diretriz para a
Aprovação Técnica Europeia de fixações plásticas de sistemas compostos com
isolante térmico pelo exterior e com renderização (SOUSA, 2010, p. 16).
Conforme a ETAG 004 (2013), o EIFS deve atender 6 grupos de requisitos
essenciais, denominados ER – Essential Requirements - e os Aspectos da
Durabilidade e Manutenção que se referem à vida útil do revestimento. Os grupos
são: ER1 - Resistência Mecânica e Estabilidade; ER2 - Segurança em Caso de
Incêndio; ER3 - Higiene, Saúde e Meio Ambiente; ER4 - Segurança no Uso; ER5: Proteção Contra Ruído; ER6 - Economia Energética e Retenção de Calor.
Na Bélgica, Dirkx e Grégoire (2012) relatam que os primeiros revestimentos de
fachadas (EIFS) foram aplicados na década de 1970 em um pequeno número de
edificações, mas pouco utilizados; posteriormente, seu uso cresceu.
Na Espanha o revestimento foi chamado de SATE - Sistema de Aislamiento
Térmico por el Exterior. Na Itália foi denominado Sistema Capotto, nome de um dos
primeiros fabricantes.
Segundo Freitas (2005), na década de 1980 em Portugal se iniciaram- as
construções de paredes duplas com caixa-de-ar, com e sem isolamento térmico. O
uso generalizado do EIFS, também chamado “Sistema de revestimento constituído
por reboco delgado armado sobre poliestireno expandido” ou ETICS, ocorreu na
década de 1990. Em 1991 foi publicado, em Portugal, o Decreto-Lei nº. 40/90, de 6
de fevereiro de 1990 - Regulamento das Características de Comportamento Térmico
dos Edifícios – RCCTE, que impôs às construções novas a apresentação de bom
desempenho térmico com baixo consumo de energia. Ainda, conforme Freitas
(2005), o RCCTE trouxe uma evolução na concepção das fachadas em Portugal,
estabelecendo correções para as pontes térmicas, paredes duplas com isolante
entre elas etc.
Devido ao aumento do número de obras, muitos fabricantes europeus de
argamassas e revestimentos passaram a produzir e ofertar diferentes versões desse
revestimento externo.
No Brasil, segundo Poeuy (2014), marcos importantes para a redução do
consumo de energia elétrica foram, entre outros, a primeira publicação da ABNT
NBR 15220:2005 – Desempenho térmico da edificações; a publicação do RTQ-C
Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios

Comerciais e de Serviços Públicos (2010); a publicação do RTQ-R Regulamento
Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações
Residenciais (2010) e Publicação do RAC Requisitos de Avaliação da Conformidade
para Eficiência Energética de Edificações (2014). Entretanto, não se pode inferir a
relação entre essa regulamentação e o EIFS, mas apenas demonstrar a importância
de se buscar o desempenho térmico.
A utilização do EIFS no Brasil, objetivando conforto térmico e economia
energética, ainda precisa ser mais bem explorada, considerando-se no mínimo as
suas

condições

específicas,

como

as

zonas

bioclimáticas,

as

diferentes

características dos materiais e o contorno das edificações brasileiras.

1.2 Definição do revestimento externo com isolante térmico
Segundo Barreira e Freitas (2016), e com base na ETAG 004:2013, o EIFS é
um revestimento de fachada que compreende a aplicação de placas pré-fabricadas
de material isolante térmico coladas por meio de argamassas polimérica (aderência
química) ou fixadas mecanicamente, sobre a vedação externa (fachada), sendo essa
um substrato pesado. Possui sobre o isolante uma camada de argamassa reforçada
com tela de fibras de vidro e o acabamento, que juntas são denominadas render ou
rendering.
A ETAG 004:2013 inclui o acabamento em massa plástica com o sistema de
pintura na camada chamada de render, porém vários autores e fabricantes chamam
de render o conjunto das camadas acima do isolante sem o acabamento, pois outros
tipos podem ser aplicados, desde que haja pesquisas e a execução de ensaios para
garantir a adequação.
O acabamento é a camada mais externa, sendo uma das possibilidades a
aplicação de massa plástica e pintura. Todo o revestimento deve ter resistência
térmica mínima superior a 1(m²·K)/W. As placas de isolante podem ser de
poliestireno expandido sintetizado (EPS), poliestireno extrudado (XPS), lã de rocha,
cortiça ou outro material isolante.
Na Figura 1 se nomeiam as camadas que formam o revestimento externo com
isolante térmico.

Figura 1 - Composição básica do EIFS

Fonte: Barreira e Freitas (2016, p. 2)

O revestimento necessita de componentes auxiliares para sua execução e os
componentes mínimos são:
a. perfil de metal em forma de U, parafusado no substrato, chamado de perfil
de arranque horizontal. Sobre ele são apoiadas as primeiras placas de EPS,
nas quais se aplicou o adesivo no reverso;
b. perfil de esquina ou perfil ângulo, utilizado para a formação de bordas
perpendiculares alinhadas nos encontros de paredes;
c. fixações mecânicas, ou seja, pinos e buchas de polipropileno para fixar as
placas de isolante. No revestimento em estudo (ver item 2.1), estas atuam
provisoriamente e não são retiradas.

1.3 Objetivos
Objetivo principal
Sistematizar informações e fazer considerações sobre o desempenho estrutural
de revestimento externo com isolante térmico - EIFS, do tipo aderido com fixações
mecânicas suplementares e sem barreiras permeáveis ao vapor. As informações
subsidiarão o desenvolvimento de projetos e futuras avaliações técnicas do sistema.

Objetivos específicos:
a. caracterizar

o

revestimento

externo

com

isolante

térmico

e

seus

componentes. Abordar os requisitos, critérios e métodos para o desempenho
estrutural do revestimento;
b. definir os principais aspectos de projeto e detalhes construtivos que
contribuem para o desempenho estrutural do revestimento externo com
isolante térmico;
c. propor uma verificação analítica do desempenho estrutural do revestimento,
na fase de projeto.

1.4 Justificativa
A construção civil demanda um grande consumo de energia, que em razão da
sustentabilidade do planeta necessita ser mitigado. Portanto, deve-se buscar que o
desenvolvimento da produção, o consumo de materiais e as novas tecnologias no
setor da construção civil tenham desempenho termoacústico e energético, e
apresentem desempenho estrutural e em uso.
A motivação desta pesquisa se inicia pela necessidade de redução do consumo
de energia elétrica com aquecedores durante o inverno nas regiões Sudeste e Sul
do Brasil, e possivelmente com aparelhos de ar-condicionado durante o verão nas
demais regiões. A utilização de ar-condicionado em edifícios, principalmente
comerciais, sem preocupações com gastos de energia, às vezes tem conduzido ao
uso de padrões arquitetônicos que se utilizam de fachadas com pouca ou nenhuma
abertura. Nesses padrões, o uso do revestimento externo – EIFS – tem o potencial
de melhorar o desempenho térmico do edifício.
Collina e Lignola (2010) afirmam que, na União Europeia, o EFIS é um
revestimento adequado para a atualização energética de edifícios antigos e uma
solução para à construção de novos, que além dos benefícios térmicos, protege a
vedação externa e as estruturas das intempéries, principalmente as de concreto
armado.
O uso do EIFS nos países europeus e EUA, por mais de cinquenta anos
promoveu várias mudanças de materiais em suas camadas. Assim, esse
revestimento pôde ser inovado em sua configuração original. Vários materiais

isolantes térmicos já foram utilizados e outros podem ser utilizados aproveitando-se
de materiais abundantes no país ou região da construção, desde que esses
possuam as propriedades adequadas e garantam o desempenho termoacústico e
estrutural. A possibilidade de variar o isolante térmico é uma das características do
EIFS e incentiva trabalhos e pesquisas sobre os seus componentes.
Segundo Esquivel (2009), a Norma Brasileira de desempenho, ABNT NBR
15575-4:2013, que estabelece critérios de desempenho para o sistema de vedação
vertical interno e externo (SVVIE) tem foco na fachada como um todo, e não trata
especificamente de requisitos para os revestimentos em geral. Dessa forma, com
vistas à utilização segura do EIFS no Brasil, torna-se necessário o estudo de
requisitos e critérios de desempenho, que pode ser realizado por meio da ETAG
004:2013 e da ABNT NBR 15575:2013.
O EIFS está se tornando um revestimento muito utilizado em todo o mundo. Há
exemplos de aplicação desse revestimento em Miami,4 Bogotá,5 Guadalajara,6 e em
muitas outras cidades. No Brasil, apesar de ser conhecido a muitas décadas, é
pouco utilizado,

e entretanto, apesar de potencialmente contribuir com o

desempenho térmico dos edifícios, outras questões precisam ser estudadas, como
as relativas ao desempenho estrutural e ainda o potencial de manchamento em
razão de umidade, a durabilidade, a segurança à ação do fogo e a manutenção.

1.5 Métodos de pesquisa
Sistematizou-se as informações sobre a tecnologia do EIFS por meio:
a. de pesquisa exploratória que objetivou tornar o tema mais familiar e
explicitar o problema da pesquisa com revisão bibliográfica; artigos e
estudos das principais normas, quais sejam, ETAG 004:2013, ETAG

4

Fonte: http://blog.eima.com/eifs-in-the-spotlight-basf-wall-systems-highlights-east-coast-building/
Fonte:https://www.google.com.br/search?q=fachadas+com+eifs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwjpwJuI8qbXAhWCKPaKHUKoBukQ_AUICigB&biw=1600&bih=769#imgdii=c1uQcnQPoEV8M:&imgrc=VDHd1ke1Ibbu5M
6
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/363806476133992245/
5

034:2012, ABNT NBR 15575:2013, ASTM E96, ASTM C1666/C1666M,
ASTM E2359/E2359M (2013), Diretriz SINAT7 Nº. 005 – Revisão 02:2017;
b. de pesquisa documental: catálogos de fabricantes e fornecedores, produtos,
materiais e literatura técnica;
c. de estudos de casos em duas obras na fase de execução do revestimento
que possibilitaram a análise de projetos; dos principais detalhes e da
execução;
d. entrevista com dois engenheiros, sendo cada um deles representante de
distintas empresas de revestimento. Uma das empresas comercializa o
sistema EIFS e a outra comercializa essencialmente revestimento de
argamassa.
e. da elaboração do texto da dissertação que seguiu a sequência: introdução;
caracterização do revestimento; estudo do comportamento mecânico;
estudos de casos; considerações dos aspectos de projeto e proposta de
avaliação técnica das tensões relativas ao desempenho estrutural na fase
de projeto; conclusão e recomendações.

1.6 Limites da pesquisa
O estudo discute os aspectos relativos ao desempenho estrutural do EIFS
aderido com fixações mecânicas suplementares (ver item 2.1) com substrato do tipo
pesado, conforme a ETAG 004:2013. Os materiais que compõem esse revestimento
são: barreira impermeável à água e permeável aos vapores de água (opcional);
adesivo ou argamassa polimérica; placas de isolante térmico em poliestireno
expandido sintetizado - EPS; render e componentes auxiliares básicos. O render é
formado pela primeira subcamada do base coating, tela de fibras de vidro para
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reforço, segunda subcamada do base coating e acabamento em massa plástica e
sistema de pintura. Para essa determinada composição de revestimento a atuação
das fixações mecânicas é somente suplementar.
O desempenho estrutural e em uso (ver item 3.2), baseia-se nas
determinações da ETAG 004:2013 e trata-se da:
a. resistência mecânica e estabilidade;
b. resistência do revestimento ao impacto de corpo duro e teste de perfuração;
c. resistência de aderência do base coating ao isolante térmico;
d. resistência de aderência do adesivo ao isolante;
e. resistência de aderência do adesivo ao substrato.
Outras composições ou tipos de EIFS e outros grupos de requisitos para outros
desempenhos, apesar de relevantes, não são objetos desta dissertação. Também
não é escopo deste trabalho a consideração do uso de barreiras impermeáveis à
água e permeáveis aos vapores de água e nem o estudo da sua eventual influência
na resistência de aderência do revestimento ao substrato.
1.7 Estrutura da dissertação
O primeiro capítulo apresenta o histórico, a aplicabilidade da pesquisa, a
definição do revestimento, a justificativa, os métodos e limites da pesquisa, e a
estruturação da dissertação. O capítulo dois apresenta a caracterização do
revestimento e de seus componentes para a compreensão desta tecnologia e
identificação de suas características que se destacam quanto ao seu desempenho.
Sempre com vistas ao desempenho estrutural, o capítulo três descreve os
requisitos e critérios previstos na ETAG 004:2013.
O capítulo quatro se baseia na descrição e análise dos estudos de casos, que
no capítulo cinco contribui para apresentar os aspectos mais relevantes para o
projeto do revestimento e fazer uma proposta de avaliação técnica, bem como
apresentar exemplos dos procedimentos de cálculos para melhor compreensão
dessa proposta.
O capítulo seis apresenta as conclusões, considerações e recomendações
sobre o desempenho estrutural para o alcance dos objetivos e temas para as
pesquisas futuras.
No encerramento se apresentam referências e as referências consultadas.

2 CARACTERIZAÇÃO DO REVESTIMENTO EXTERNO COM ISOLANTE TÉRMICO

As principais características do EIFS advêm da compatibilidade de seus
componentes que conjuntamente devem resistir às ações atuantes. Neste capítulo
se apresentam as características relevantes dos principais componentes e dos
substratos pesados, as características do EIFS em geral e as que influenciam no
desempenho estrutural.

2.1 Classificação geral dos revestimentos externos
Segundo Duarte et al. (2008), os revestimentos de fachadas podem ser
caracterizados como descontínuos e contínuos. Os descontínuos são aqueles que
possuem formato de placas como os revestimentos não aderidos (RNA). Os
contínuos são aqueles que possuem uma ou mais camadas, incluindo-se nesse
grupo o EIFS. Outra classificação é relatada por Freitas (2005), somente para os
revestimentos de fachadas que tenham uma camada externa de isolante sobre o
substrato e que garantam, além do isolamento térmico, proteção às intempéries e
resistência aos esforços mecânicos. Os tipos citados são: Fachada Ventilada,
Vênture, EIFS. Uma classificação somente entre os tipos de EIFS é dada pela ETAG
004:2013 que os diferencia pelos métodos de fixação. Podem ser aderidos (colados)
ou mecanicamente fixados (ancorados).
Os aderidos subdividem-se em:
a. somente aderidos - quando o revestimento estiver totalmente ligado ao
suporte por meio de adesivo, não tendo fixações mecânicas atuantes, mas
em número mínimo.
b. aderidos com fixações mecânicas suplementares - quando seu peso
próprio e tensões atuantes forem sustentados somente pelo adesivo, mas
as fixações mecânicas instaladas no início do processo atuam enquanto a
camada adesiva não estiver totalmente curada. As fixações mecânicas não
são retiradas posteriormente, permanecendo durante toda a sua vida útil,
mas sem função para a estabilidade (ver item 5.2).
Os mecanicamente fixados subdividem-se em:
a. mecanicamente fixados (ancorados) com adesivo suplementar - quando
seu peso próprio e tensões atuantes forem suportados somente pela

fixação mecânica (âncoras compostas por buchas e parafusos) e o adesivo
for utilizado somente para dar fixação inicial durante o processo de
instalação do isolante térmico.
b. somente mecanicamente fixados - quando só houver a fixação mecânica.
Esse tipo possui maior resistência em regiões suscetíveis a muitos
impactos em uso, o que ocorre em pavimentos térreos.

2.2 Substratos para o EIFS
A ETAG 004:2013 estabelece que o EIFS deve ser projetado e construído
sobre vedações da categoria substratos pesados, como painéis pré-fabricados ou
pré-moldados de concreto, alvenarias de blocos de concreto, de silicato de cálcio,
cerâmicos etc., desde que esses atendam suas normas específicas. Os substratos
devem possuir resistência mecânica necessária para sua estabilidade e cumprir com
as exigências de desempenho.
As principais propriedades e características dos substratos, conforme a ETAG
004 (2013) são: rugosidade e porosidade, baixa absorção de água, umidade e
resistência à tração.
a. Rugosidade e porosidade. Segundo Antunes (2009), a falta de rugosidade e
porosidade no substrato pode ser resolvida com a aplicação de um
chapisco ou adesivo quimicamente adequado.
b. Baixa absorção de água. Os substratos devem ter baixa absorção de água,
pois podem retirar água das argamassas cimentícias utilizadas como
adesivo; portanto, o fabricante do adesivo deve ser consultado sobre a
porcentagem de água que poderá ser perdida para o substrato (PEREIRA,
2009, p. 12).
c. Umidade. Para Duarte et al. (2008) a umidade no revestimento depende do
tipo de substrato (material e características), adesivo e principalmente da
condição atmosférica na data da execução. Assim, o substrato deve ter
umidade suficiente para não causar alterações nas suas dimensões e não
interferir na umidade do revestimento. Os autores afirmam que alvenarias
de blocos cerâmicos podem ter expansões de até 1 mm/m que são
irreversíveis.

d. Resistência à tração. Conforme Pereira (2009), os substratos pesados
possuem resistência à tração mínima necessária para seu uso com o EIFS,
se não tiverem nenhum tipo de contaminação. Outros tipos de substratos
devem ser ensaiados para a determinação de sua resistência mínima à
tração em condições secas. As alvenarias de blocos cerâmicos são
consideradas substratos pesados que possuem resistência para serem
utilizados com EIFS; porém, para a sua estabilidade, deve-se considerar a
influência de fatores citados por Mitidieri Filho et al. (2009), como os
choques térmicos.
Para a execução do ensaio de resistência de aderência do adesivo ao
substrato a ETAG 004:2013 determina o uso de uma laje de concreto com
resistência mínima à tração de 1,5 N/mm² e teor de umidade ≤ a 3% do peso total da
laje.
Observa-se que para substratos em concretos a ABNT NBR 16055:2012
determina que a resistência característica à compressão aos 28 dias esteja entre 20
MPa e 40 MPa, considerando concretos de densidades entre 2,0 tf/m³ a 2,8 tf/m³.
Além das especificações normativas, Freitas e Gonçalves (2005) afirmam que
devido às altas deformações se deve observar as curvaturas que podem surgir em
substratos de vedações encunhadas em pisos, lajes e nas estruturas laterais e em
vedações muito esbeltas com confinamentos laterais.
Freitas e Miranda (2014) afirmam que se deve atender, entre outras, as
seguintes recomendações para o substrato: a superfície não deverá apresentar
poeiras ou partículas soltas; o substrato não deverá estar molhado por chuvas;
deve-se tratar as fissuras existentes se forem maiores que 0,5 mm; deve-se aplicar
jatos de água ou areia para a limpeza, se necessário; inspecionar as superfícies;
verificar se as vedações são de elementos adequados.
Os substratos influenciam o desempenho estrutural do revestimento pois deles
dependem o método de fixação (aderido ou mecânico), o isolante escolhido, bem
como a vida útil do revestimento e a qualidade de execução (SOUSA, 2010, p. 51).
A planeza da face do substrato é abordada por vários relatórios técnicos de
fabricantes que aconselham considerar saliências de até 3 mm/m, para não
prejudicar sua aderência ao adesivo.
.

2.3 Caracterização dos componentes do EIFS
Discorre-se acerca dos componentes do EIFS aderido com fixações mecânicas
suplementares, conforme citado nos limites da pesquisa (ver item 1.6). Faz-se a
descrição de cada um dos componentes e aborda-se: informações gerais, funções,
propriedades
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e características, requisitos, dados técnicos e especificações.

Consultaram-se as normas e as fichas técnicas e de segurança de fabricantes
europeus e literatura técnica.
As camadas que compõem o revestimento em estudo, são:
1. Argamassa polimérica ou adesivo;
2. Isolante térmico em poliestireno expandido sintetizado - EPS;
3. Render composto por:
a. base coating;
b. componentes básicos auxiliares;
c. acabamento.
2.3.1 Argamassa polimérica ou adesivo
As argamassas poliméricas ou adesivos são produtos pré-fabricados que
recebem para o seu preparo cimento Portland (30% em peso), somente água ou
resina sintética em dispersão aquosa (PEREIRA, 2008, p.17).
Segundo a norma EN 12004 os adesivos são avaliados por sua resistência de
aderência por meio dos testes de resistência à tração e ao cisalhamento e também
pelo tempo em aberto, ou seja, tempo máximo entre a aplicação do adesivo e a
aplicação de um material sobre ele, para uma resistência de aderência mínima de
0,5 N/mm² aos 28 dias.
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Propriedades são intrínsecas ao material. Características dependem do material e de sua configuração
geométrica, porém nesse trabalho essas não são diferenciadas (Anotações de aulas – Mestrado IPT).

Conforme a ETAG 004 (2013), as argamassas poliméricas devem ser testadas
quanto ao seu comportamento ao fogo, que é influenciado pela quantidade de teor
orgânico que possuem. Pode-se considerar que adesivos com teor orgânico ≤15%
de sua massa seca possuem os requisitos necessários para o EIFS, sem serem
testados. As argamassas com teor orgânico ˃ 15% devem ser testadas conforme
determina a norma EN ISO 11925-2.
Segundo Duarte et al. (2008), o adesivo deve ter uma constituição que lhe
garanta menor retração e menor módulo de elasticidade que as argamassas comuns
(≤10.000 MPa). O uso de argamassa-colante9 no EIFS não pôde ser comprovado,
porém considera-se o valor aproximado de 10x10ˉ⁶

para seu coeficiente de

dilatação térmica linear e esse atente às especificações; porém, o coeficiente de
condutividade térmica dessas argamassas é alto, sendo 1,15 W/(mꞏK) conforme a
ABNT NBR 15220 (2003) e do adesivo aproximadamente 0,8 W/(mꞏK).
No mercado europeu, conforme catálogo MAPEI (2014), existem, entre outros,
adesivos à base de resinas sintéticas em solução aquosa modificados com
agregados e aditivos especiais, devendo-se acrescentar cimento na relação 1:0,7–
0,8. Nos adesivos constituídos de argamassas cimentícias monocomponentes,
deve-se acrescentar de 22 a 24 % de água em peso.
Conforme Collina e Lignola (2010), os esforços de cisalhamento são elevados,
de modo que um adesivo de alta qualidade especificamente desenvolvido para o
EIFS deve ser usado, garantindo o desempenho do revestimento.
No Quadro 1, como exemplo, apresentam-se dados técnicos de um adesivo em
pó mineral misturado em fábrica, específico para o EIFS.
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Com base nos estudos de Oliveira e Sá (2005) a argamassa-colante possui coeficiente de dilatação
térmica linear de 10x10ˉ⁶ , com dosagem de 350 Kg/m³ de areia e de cimento ≥ 250 Kg/m (OLIVEIRA e SÁ,
2005, p. 60).

Quadro 1 - Dados técnicos de adesivo em pó mineral

Dados Técnicos

Produto

Adesivo em pó mineral - Testado de acordo com a ETAG 004:2013
Diâmetro máximo do grão

0,06 mm

Densidade aparente

aprox. 1.400 kg/m³

Coeficiente de condutividade térmica (λ)

aprox. 0,80 W/mꞏK

Coeficiente de resistência à difusão de vapor

aprox. 50

Espessura da camada de ar de difusão
equivalente (SD)

0,15 m (adesivo com espessura = 3 mm)

Fonte: Ficha técnica do produto - Baumit (200?)

.
2.3.2 Isolante térmico
Na Europa, conforme Perdigão (2013), o material mais utilizado como isolante
é a placa de isolante em espuma de poliestireno expandido sintetizado (EPS).
Outros tipos são: poliuretano, cortiça expandida, lã de madeira, aerogel e lã mineral
(lã de vidro10 e lã de rocha11 de alta densidade).
O aerogel12 é um produto da Nanotecnologia, sendo que o aerogel de sílica
apresenta as propriedades: alta porosidade, forma única e tamanho reduzido dos
poros (10 – 100 nm), baixa densidade (3 a 500 kg/m³) e excelente isolamento
térmico (0,01 – 0,02 W/mꞏK).
A Figura 2 apresenta em detalhe a colocação do aerogel e na foto a aplicação
do adesivo.

10

ABNT NBR 11361:2013 - Mantas termoisolantes à base de lã de vidro.
ABNT NBR 11364:2014 - Painéis termoisolantes à base de lã de rocha — Especificação.
12
É uma placa de poliuretano sólido com 90% de seu volume de aerogel orgânico (2ª+ CONSTRUÇÃO:
Portal de notícias, 2018).
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Figura 2 - Aerogel para uso em EIFS

Fonte: Housing Company Luwoge (2014, p. 3)

Para a ETAG 004 (2013), o isolante térmico é um material de condutividade ≤
0,065 W/mꞏK e espessura mínima de 5 cm e deve ser dimensionado para aumentar
a resistência térmica da parede exterior.
No Brasil, a ABNT NBR 11752 (2016) define poliestireno expandido (EPS)
como “material plástico celular rígido, originalmente de cor branca, fabricado com
pérolas pré-expandidas de poliestireno, moldadas em sua forma definitiva ou
cortadas (retiradas) de blocos produzidos por um processo contínuo ou
descontínuo”, e “fixa as características para uso de placas de materiais celulares de
poliestireno para isolamento térmico na construção civil”. As placas de poliestireno
são normalmente produzidas para utilização nas temperaturas -50°C a +70°C. A
ASTM E2430/E2430M (2013) 13 estabelece orientações principalmente para os
fabricantes.
As Fotografias 1 (a, b e c) apresentam uma placa de EPS e suas dimensões
aproximadas.
.

13

Especificação padrão para placas de isolante térmico de poliestireno expandido (EPS) para uso em
revestimento externo com isolante térmico (EIFS).

Fotografias 1a, 1b e 1c - Placa de isolante

(a) espessura ≥ 5 mm

(b) largura aprox.
500 mm

(c) comprimento
aprox. 1200 mm

Fonte: A Autora – Fotografia de obra: caso 1 (2018)

.
O EPS, conforme a Diretriz SINAT 011 – Revisão 2 (2017), deve apresentar
como características a condutividade e a resistência térmica conforme o Quadro 2.
.
Quadro 2 - Características do isolante térmico EPS
14

Espessura e
densidade

informações que devem constar do projeto e de DATec específico;
espessura mínima de 5 mm (ETAG 004:2013)

Condutividade

≤ 0,06 W/mꞏK

Resistência térmica

≥ 0,5

m²ꞏK / W

Fonte: Adaptado da Diretriz SINAT 011 – Revisão 2 (2017, p. 18) e ETAG 004:2013

.
Os ensaios de resistência do isolante, conforme ETAG 004 (2013), devem ser
executados com base numa ETA. Se não houver uma definição em ETA os ensaios
devem seguir a norma EN 12090.15
Os valores mínimos para a resistência ao cisalhamento, condutividade (para o
isolante não composto) e módulo de elasticidade são os citados no Quadro 3.
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Documento de Avaliação Técnica de um produto/sistema inovador com prazo de vigência submetido à
apreciação e aprovação do SINAT (Comitê Técnico e Comissão Nacional) após a avaliação técnica de uso e do
processo de produção.
15
Determinação do comportamento ao cisalhamento.

Quadro 3 - Critérios para o isolante térmico (EPS)
Resistência ao cisalhamento

Módulo de elasticidade
transversal

Condutividade (λ)

frk ≥ 0,03 N/mm²

≥ 1,0 N/mm²

λ ≤ 0,065 W/(mꞏK)

Fonte: ETAG 004 (2011, p. 71)

Conforme Primo (2008), se a massa volumétrica for >20 kg/m³ o módulo de
elasticidade será maior que o adequado e assim as faces da placa de isolante
poderão ter grandes variações dimensionais.

As placas devem ter dimensões

máximas de 1,2 metros e bordas tipo macho-fêmea que podem auxiliar na
contenção das deformações e melhorar a continuidade do revestimento (ver item
5.1).
Segundo Vicente (2012, apud PERDIGÃO, 2013), o material isolante térmico
deve suportar o render, ser pouco permeável à água, ter estabilidade à degradação,
ter durabilidade e ser autoextinguível.
Conforme ETAG 004 (2013), se o revestimento for somente aderido, ou aderido
com fixações mecânicas suplementares, o isolante necessita ter uma relação entre
suas resistências à tração na condição úmida e na condição seca maior que 0,80,
atestada pelo seu fabricante. Se o isolante apresentar uma relação menor, o ensaio
pull-through das fixações deve ser realizado em condições úmidas, aos 28 dias de
exposição, e nessa condição o revestimento somente poderá ser do tipo
mecanicamente fixado com adesivo suplementar. A Equação 1 apresenta a relação
entre as resistências de tração.
Equação 1
resistência à tração do isolante

=

resistência à tração em condição úmida ˃ 0,8
resistência à tração em condição seca

Essa relação significa que o valor da resistência à tração do EPS na condição
úmida não pode ser menor, nem igual, a 80% do valor na condição seca, para ser
usado no EIFS tipo aderido e aderido com fixação mecânica suplementar. Se o
isolante for composto, deve-se verificar se ele obedece a relação da Equação 2:

Equação 2

e / R ≤ 0,065 (W/mꞏk)
Sendo:
e = espessura da placa composta em metros;
R = resistência térmica do produto de isolamento (m²ꞏK / W).

.
Conforme Primo (2008), são pequenos os riscos de condensações prolongadas
no isolante e quanto maior for a compatibilidade entre as permeabilidades ao vapor
de água do render e da placa de isolante, tais riscos serão ainda menores.
Para o material EPS, a EOTA (2000) não estabelece um valor para sua
permeabilidade ao vapor de água (P); porém, o valor do coeficiente de resistência à
difusão do vapor de água (μ) deve ser declarado em ETA. A deterioração do isolante
térmico pode ocorrer se ele tiver contato com a água e/ou se o render apresentar
alguma dificuldade para a saída do vapor de água (MALANHO, 2011, p.15 e 19).
No Quadro 4 se apresentam os dados técnicos e propriedades das placas préfabricadas de poliestireno expandido sintetizado. Esses valores estão previstos na
ETA 11/035 elaborada pelo fabricante e aprovada pela EOTA (2000).
.

Propriedades físicas e
mecânicas

Dados
técnicos

Quadro 4 - Dados e propriedades de placas pré-fabricadas de EPS16
Requisitos

Critérios

Norma Técnica atendida

Temperatura de serviço

entre -30 ºC e +90 ºC

Não informada

Massa Volumétrica

10 a 20 kg/m³

Não informada

Absorção de água em imersão total

≤ 5,0 kg/m²

EPS – EN 13163 WL (T)5

Absorção de água em imersão parcial

≤ 0,08 kg/m²

EN 1609

Absorção de água após 24 horas de
imersão parcial

≤ 1 kg / m²

ETAG 004 (2011, item 6.3.2.1)

Resistência a ciclos de gelo/degelo

< 10%

Não informada

Resistência característica ao cisalhamento
(frk)

≥ 0,03 N/mm²

EN 12090; ETAG 004 (2011,
item 6.2.4.2)

Reação ao fogo

Classe E

Resistência à compressão

≥100 KPa (0,1 MPa)

UNE-EM
13163:2013+A1:2015
EN 12431

Resistência à tração perpendicular à face

PT EN 1607

Permeabilidade ao vapor de água (P)

≥150 KPa (0,15
MPa)
< 0,60 m

Condutividade (λ)

≤ 0,065 W / m.K

DIN EN 12667:2001-05
ETAG 004 (2011, item 6.2.6.1)

Módulo de elasticidade (E)

1.000 KPa (1MPa)

EN 12090

EN 12086

Fonte: Adaptado de Catálogo de Produto - Sika AS (2016), ETA 11/035 e ETAG 004 (2013)

.
Na ETA citada o EPS foi classificado como “classe E”, portanto, de acordo com
a EN 13501-1 é um material altamente combustível (highly contrution to fire). Em
cada país se pode usar uma forma de classificação.
Conforme critérios da ABNT NBR 11948:200717, o material isolante pode ser
classificado como retardante ou não retardante à chama. Os materiais retardantes à
chama (RC), em ensaio específico, não permitem que a propagação da chama atinja
a marca de 125 mm, distante do corpo de prova. Os não retardantes à chama (NRC)
permitem a propagação da chama até ou além dessa marca.
.

16

puro.

17

O EPS sintetizado é composto por 98% de ar e apenas 2% de material estrutural de hidrocarboneto
Poliestireno expandido para isolação térmica: Determinação da flamabilidade.

2.3.3 Render
A ETAG 004 (2013) denomina de render o conjunto formado por uma camada
de argamassa chamada de base coating composta por duas subcamadas com
reforço de tela de lã mineral (de vidro ou rocha); uma camada de primer e o
acabamento. Conforme Pereira (2009), o base coating é executado com a mesma
argamassa utilizada como adesivo.
As Fotografias 2 (a, b e c) apresentam, em sequência, a execução do base
coating, do primer e do acabamento.
Fotografias 2a, 2b, 2c e 2d - Render

(b)

(c)

(d)

Aplicação da base coating,
com tela de fibras de vidro

Aplicação de primer

Aplicação do acabamento

Fonte: Freitas e Gonçalves (2005, slides 40 a 43)

.
1. Base coating
O base coating é uma camada de argamassa de cimento e resinas sintéticas,
que envolve uma tela de fibras de vidro, melhorando sua resistência à fissuração e
aos choques (VEIGA; MALANHO, 2010, p. 2).
Conforme Primo (2008), a primeira subcamada com espessura entre 2 e 5 mm
é aplicada sobre o isolante, recebendo, quando ainda úmida, uma tela normal ou de
reforço. A segunda subcamada com espessura igual ou inferior à da primeira é
aplicada para que a tela de reforço fique no interior do base coating.
2. Reforço - tela de fibras de vidro
Conforme Primo (2008), as telas de fibras de vidro possuem malha quadrada e
são protegidas por resina acrílica, PVC ou poliéster.

As fibras são resistentes à alcalinidade pois possuem na constituição do vidro
óxido de zircônio (ZrO). Quanto maior a quantidade de óxido de zircônio, maior será
sua resistência aos álcalis (REEC - REVISTA ELETRÔNICA DE ENGENHARIA
CIVIL, 2016, p. 47).
As telas devem estar em toda a extensão do EIFS e são aplicadas por
imprimação sobre a primeira subcamada do base coating. Quando são comprimidas,
parte da argamassa passa por sua malha formando a segunda subcamada que em
seguida é completada e desempenada (Sto Corporation, 2018).
As Fotografias 3 (a e b) apresentam o modo de aplicação da tela de fibras de
vidro.
.
Fotografias 3a e 3b - Aplicação da tela de fibras de vidro

(a) Aplicação de tela

(b) Imprimação da tela

Fonte: Malanho e Veiga (2006, p. 12)
.

A função das telas é o reforço mecânico das argamassas combatendo os
esforços de tração e para tal devem estar mais próximas da face externa da
segunda subcamada, conforme Duarte et al. (2008). As telas impedem a abertura de
fissuras que podem ocorrer no encontro de duas placas de isolante térmico e
auxiliam na contenção das dilatações do revestimento (SOUSA, 2010, p.19).
Há dois tipos de telas, ambas adequadas para utilização em EIFS: a tela de
reforço utilizada nas fachadas dos pavimentos mais baixos das edificações, como as
fachadas do pavimento térreo e em pontos específicos sujeitos a muitos impactos; e

a tela normal utilizada nas fachadas dos pavimentos superiores e em pontos bem
protegidos (ANFAPA, 18 2009?, p.13). Os nomes das telas de fibras de vidro
utilizados em obras no Brasil são: tela de acabamento (normal), tela de armadura
(reforço) e tela de detalhe. Essa última não é citada na ETAG 004:2013; porém, é
fabricada e especificada por algumas empresas, sendo uma tela mais flexível que as
demais e utilizada para proteção de frisos, molduras e detalhes arquitetônicos.
Os dados do Quadro 5 referem-se às telas do tipo normal e de reforço, ou de
acabamento e armadura. Suas resistências ao rasgamento e seus alongamentos
mínimos são estabelecidos pela ETAG 004:2013.
.
Quadro 5 - Tela de fibras de vidro (fios contínuos)
Resistência

Tela normal
Em estado novo ≥ 40 N/mm;

Resistência ao
rasgamento

Tela de reforço
Em estado novo ≥ 50 N/mm;

após envelhecimento forçado ≥ 50 % da após o envelhecimento forçado ≥ 40 %
resistência no estado novo,
da resistência no estado novo, nunca
nunca < 20 N/mm.
< 20 N/mm.

Alongamento

4a5%

6%

Fonte: ETAG 004 (2013, p. 78)

.
3. Primer – key coating
O primer é opcional conforme a ETAG 004 (2013); porém, segundo alguns
autores, melhora a aderência entre o base coating e o acabamento. Aplicado sobre
o base coating, é uma pintura opaca à base de resinas em solução aquosa. As
alcalinidades do base coating e do primer devem ser compatíveis (FLORES-COHEN
et al., 2009?, p. 203).
As Fotografias 4 (a e b) apresentam respectivamente o primer em seu
recipiente de fábrica e sendo aplicado.
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ANFAPA - Asociación de Fabricantes de Morteros et al. SATE (Associação de Fabricantes de
Argamassas e Revestimento externo com isolante térmico), Espanha.

Fotografias 4a e 4b - Aplicação de primer

Fonte: Catálogo Sto Canadá (2014, p.2)

.
No Quadro 6 apresentam-se dois tipos de primer conforme a ETAG 004 (2013),
que estabelece o rendimento do produto, indicando indiretamente sua espessura.
Quadro 6 - Primer: rendimento do produto
Camada de Primário

Material

Rendimento

tipo 1

líquido pigmentado pronto a usar

0,200 a 0,300 (l / m²)

tipo 2

líquido pigmentado a ser diluído

0,150 a 0,250 (l / m²)

Fonte: Adaptado da ETAG 004 (2011, p.113 – Anexo E – ETA Modelo)

Conforme ANFAPA (2009?), o primer possui as funções de preparar o base
coating para receber a camada de acabamento, prevenir uma excessiva absorção
de água do acabamento pelo base coating e igualar a cor do base coating.
4. Acabamento - finishing coats
O acabamento é aplicado sobre o base coating ou sobre o primer e conforme
Flores-Cohen et al. (2009?) é um revestimento de massa plástica e pintura.
Segundo Malanho (2011), os acabamentos fornecem ao revestimento uma
proteção complementar contra as intempéries, contribuem para a resistência aos
impactos e dão aspecto estético.
No Quadro 7 se apresentam seis tipos de acabamento e seus materiais,
conforme a ETAG 004 (2008).
.

Quadro 7 - Materiais de acabamento
Acabamento

Material

Tipo 1

massa plástica - vinílica pronta para usar (vários tamanhos de partículas)

Tipo 2

massa plástica - vinílica pronta para usar (diferentes tamanhos das partículas)

Tipo 3

massa plástica - acrílica pronta para usar

Tipo 4

massa plástica - acrílico/siloxano pronta para usar

Tipo 5

massa plástica - de silicato pronta para usar

Tipo 6

Pó à base de cimento

Fonte: Adaptado da ETAG 004 (2008, p.121)

.
2.3.4 Componentes auxiliares básicos
Para a ANFAPA (2009?), os principais componentes são os perfis em “U”; perfis
de esquina ou de canto e os acessórios para a fixação mecânica. Os perfis em
forma de “U” podem ser de alumínio, PVC ou aço inox, fixados no substrato por
parafusos e colocados no limite inferior da alvenaria, aproximadamente a 15 cm do
piso, servindo como arranques horizontais e em nível para iniciar a colocação das
placas isolantes. Esses são uma proteção para que a umidade por capilaridade não
chegue até o revestimento.
As Figuras 3 (a, b e c) apresentam o modo de fixação de um perfil de arranque,
um perfil em alumínio, um perfil de arranque instalado a 15 cm acima do piso e o
encontro dos perfis de arranque que é feito em ângulo de 45ꞏ.
Figuras 3a, 3b e 3c - Perfil de alumínio em “U” e perfil instalado

(a) modo de fixação

(b) perfil U em alumínio

(c) instalado

Fonte: Portal de Reabilitação de Edifícios e Catálogo ANFAPA (2009?)

.

Segundo Primo (2008), o perfil de esquina, canto ou perfil ângulo pode ser
metálico ou PVC colado em tela de fibras de vidro. Esse perfil reforça os pontos
críticos como os cantos que suportam impactos, dá verticalidade, alinhamento e
forma bordas perpendiculares.
As Fotografias 5 (a e b) mostram um perfil de esquina antes e depois de sua
aplicação, e seu encontro com o perfil de arranque que é feito em ângulo de 45ꞏ.
.
Fotografias 5a e 5b - Perfis de esquina

(a) Perfil de esquina com tela

(b) perfil de esquina aplicado

Fonte: Malanho e Veiga (2006, p. 15); Catálogo
ANFAPA (2009?)
.

As fixações mecânicas conforme vários catálogos de fabricantes são buchas
de polipropileno com pregos de aço ou de plástico. Há também buchas especiais
para superfícies de substratos de madeira.
Na Figura 4 são apresentados alguns tipos de buchas e pregos.
.
Figura 4 - Exemplos de buchas e pregos para a fixação mecânica

Bucha roscada
universal

Fixação
mecânica
suplementar
Bucha de
percussão com
prego de plástico

Bucha especial
e parafuso para
superfície de
madeira

Bucha de
percussão com
prego de aço

Fonte: Catálogo Baumit (2012)

.
A ETAG 004 (2013) estabelece que mesmo nos EIFS somente aderidos se
deve colocar uma quantidade mínima de fixações determinada pelo fabricante, e, se

o revestimento for mecanicamente fixado, deve-se determinar a resistência à tração
das fixações, por meio de ensaios.
Conforme a APFAC - Caderno Técnico (2005), o número mínimo de fixações é
definido pelo tipo e condições do substrato, tipo de adesivo, seu modo de aplicação
e do tipo de isolante térmico; porém, para o desempenho estrutural, essas devem
ser utilizadas para manter a estabilidade do revestimento (ver item 5.2).
No Quadro 8 se relacionam as condições da face externa do substrato com o
modo de aplicação do adesivo e as quantidades mínimas de fixações mecânicas.
.
Quadro 8 - Relações substrato, adesivo e fixações mecânicas
Substrato

Adesivo

excelente planeza
com irregularidades

Número de fixações
2 por placa de isolante

adesivo distribuído
homogeneamente no reverso da
placa de isolante (ver item 5.2)

6 a 8 por metro² nos vértices das
placas de isolante e no centro

Fonte: Adaptado de APFAC - Caderno Técnico (2005, p. 23)

.
Conforme ETAG 004 (2011), nos revestimentos mecanicamente fixados as
fixações devem possuir alta resistência para suportar sem se romper, às forças de
tração, transferindo-as para o substrato.
As Fotografias 6 (a, b e c) mostram a aplicação do adesivo, a furação da placa
de EPS e a colocação de bucha e parafuso.
.
Fotografias 6a, 6b e 6c - Fixação aderida e mecânica

(a) Aplicação de adesivo

(b) furação no EPS

(c) colocação de bucha e parafuso

Fonte: Catálogo ANFAPA (2009?)

.
2.3.5 Componente opcional: barreiras impermeáveis à água e permeáveis aos
vapores de água

As barreiras impermeáveis à água e permeáveis aos vapores de água são de
polipropileno e podem ser membranas ou mantas (ASTM E96), usadas
respectivamente em EIFS aderidos e em EIFS fixados mecanicamente. A ETAG
004 (2013) não aborda a utilização de barreiras para o EIFS, mas vários autores
afirmam que seu uso melhora as trocas de ar, a saída do vapor de água e a
impermeabilização do revestimento.
As barreiras devem possuir flexibilidade e espessura suficientes para
suportarem as movimentações do substrato e do revestimento, às ações de cargas
dinâmicas ou estáticas, entre outras.
O Quadro 9 expõe os valores de impermeabilidade à água e permeabilidade ao
vapor de água das barreiras, conforme a Diretriz SINAT 005 – Revisão 2:2017.
Quadro 9 - Barreiras impermeáveis à água e permeáveis aos vapores de água
Espessura

A espessura é expressa pela massa por unidade de área (kg/m²) ou em mm;

Impermeabilidade
à água

Não pode haver formação de gotas de água na face oposta à face que está exposta a
uma coluna de água de 55 cm de altura por um período de 5 horas (ICC AC 3838);

Permeabilidade ao
vapor d’água

Permeável (permeância ≥ 10 metric-perm)
19
Impermeável (permeância ≤ 0,1 metric-perm )

Fonte: Adaptado da Diretriz SINAT 005 – Revisão 2, (2017, p. 19)

No Quadro 10 apresentam-se, como exemplo, os dados técnicos e as
propriedades de uma barreira impermeável conforme a EOTA (2000).
.
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1
metric
perm
(S.I.)
=
1.51735
US
perms
(https://www.translatorscafe.com/unit-converter/es/permeability/definitions/)

≈

86.8127

ng·s⁻¹·m⁻²·Pa⁻¹

Quadro 10 - Dados técnicos: barreira impermeável
Dados técnicos de barreira laminar aprovada pela EOTA - UE
Especificação

Norma

Peso

105 g/m²

ASTM D-5261

Espessura

~ 0,33 mm

ASTM D-1777

Resistência a rasgo

4,64 kg/cm² ~ 0,46 MPa

ASTM D-3786

Resistência à tração

3,6 a 3,9 MPa

ASTM D-1117

Resistência à pressão hidrostática

865 cm

ATTCC 127-1995

Porosidade

˃ 2.500 sec / 100 cc

TAPP I-460

Resistência à água

APROVADO em ETA (valor
não informado pelo fabricante)

ASTM D-779

Acúmulo de água

APROVADO em ETA (valor
não informado pelo fabricante)

CCMC MF-07193

Exposição ultravioleta (UV)

6 meses

-

Resistência ao fogo

(valor não informado)

ASTM E-84-00a

Índice de propagação de chama

Classe A

Índice de fumaça

Aprovado

Exposição ultravioleta (UV)

6 meses (valor não informado)

Dados
técnicos

Propriedades

20

-

Fonte: Adaptado do Catálogo LP. Building Products (2009)

.
Importante observar que neste trabalho não está sendo considerada a eventual
influência na resistência de aderência do revestimento ao substrato quando se adota
essas barreiras.

2.4 Características básicas do EIFS
Segundo a ETAG 004 (2013) as principais características do EIFS são:
1. Resistência térmica.
Conforme a ETAG 004:2013 o revestimento deve ser projetado para oferecer
resistência térmica ≥ 1 m²ꞏK/W, com a espessura mínima do isolante térmico de 5

20

http://www.centerplaster.com.br/fotos/LP_Membrana.pdf

cm, apenas se podendo utilizar espessuras menores em casos especiais e sujeitos a
verificação.
2. Impermeabilidade à água, permeabilidade ao vapor de água e absorção.
A impermeabilidade do revestimento externo, segundo Primo (2008), impede a
entrada de água de chuva em excesso e é avaliada pelos testes que definem o
comportamento higrotérmico e de gelo-degelo. O ensaio de capilaridade pode ser
adotado para determinar a quantidade de água absorvida em 1 hora, que deve ser
<1 kg/m². A permeabilidade ao vapor d’água permite a saída de vapores nas
condições climáticas favoráveis e de águas que eventualmente passem para o
interior do revestimento, chegando ao substrato. O equilíbrio, ou seja, melhor
impermeabilidade e melhor permeabilidade é muito difícil de se conseguir.
3. Coeficientes de dilatação térmica
Segundo Collina e Lignola (2010), a compatibilidade dos materiais dos
componentes é a chave do desempenho do EIFS. Por meio da caracterização dos
componentes se verifica, conforme Freitas (2015), que quanto mais próximos forem
seus coeficientes de dilatação térmica, melhor será o desempenho do revestimento.
O coeficiente de dilatação térmica das argamassas poliméricas tem valor
aproximadamente de 1,2 x 10‾ ⁵ ⁰ C‾ ¹, semelhante ao coeficiente das vedações de
blocos de concreto, e ao coeficiente da tela de fibras de vidro que varia de 0,9 a 1,4
x 10‾ ⁵ ⁰ C‾ ¹. O coeficiente do EPS, no entanto, é aproximadamente de 5 a 7 x 10‾
⁵ ⁰ C‾ ¹ o que faz com que as faces do EPS tenham grandes dilatações. Para
Duarte et al. (2008), o módulo de elasticidade do adesivo é menor que o das
argamassas comuns e muito superior ao do EPS.
.
2.5 Características que influenciam no desempenho estrutural
Após aproximadamente 50 anos de aplicação do EIFS na União Europeia,
várias características foram descritas na literatura técnica. Citam-se características
que se destacam para sua utilização e que influenciam o desempenho estrutural.
1. Deformações devidas às temperaturas

Conforme Duarte et al. (2008), o EIFS possui potencial de oferecer, nos países
europeus, bom desempenho térmico no inverno e no verão. Atua diminuindo a perda
de calor do interior para o exterior (condição inverno), e prevenindo a entrada de
calor no interior, quando a temperatura externa supera a interna (condição verão).
Nas duas condições a face interior da parede e o acabamento interno estão sujeitos
a um gradiente menor de temperatura, se comparado com o revestimento de
argamassa.
Conforme Santos et al. (2006, apud PERDIGÃO, 2013), a espessura do
revestimento é variável e determinada pelo valor da resistência térmica do isolante.
As diferenças de temperatura induzem as faces da placa de isolante a grandes
deformações geradoras de esforços no EIFS. É a resistência de aderência, nas
faces de contato do isolante com o adesivo e desse com o substrato, que suporta
esses esforços (MAPEI - Caderno Técnico, 2008?). A resistência de aderência é
abordada no Capítulo 3 deste trabalho.
Na Figura 5 (corte vertical) se indicam as temperaturas máximas na face
externa do EIFS (verão e inverno) de aproximadamente 43⁰ C e 17⁰ C, mínimas
(verão e inverno) de aproximadamente 15⁰ C e 5⁰ C e o desempenho térmico do
EIFS com isolante XPS sobre alvenaria de tijolos cerâmicos, para atingir uma
temperatura confortável, entre 25⁰ C e 20⁰ C, no interior de uma edificação em
Lisboa, Portugal.
.
Figura 5 - Variação de temperaturas no verão e inverno

Legenda:

Fonte: Freitas (2015, slide 66)

.

noite;

dia; temperaturas – unidade: ꞏC.

Malanho e Veiga (2006) estudaram o desempenho térmico do EIFS realizando
uma série de ensaios para analisar a transmitância de diferentes soluções para
fachadas, comprovando que para as condições determinadas nesses ensaios (clima
do Sul Europeu) a parede simples com EIFS é uma das soluções que possuem
menor transmitância (U), e, portanto, melhor isolamento.
Os tipos de vedações pesquisados e os resultados estão demonstrados na
Figura 6.
.
Figura 6 - Vedações e suas transmitâncias
Tipos de solução

U (W/m².K)

Parede simples de alv. de tijolos furados com espessura de 0,22 m

1,30

Parede dupla de 0,11 m + 0,15 m

0,96

Parede simples de 0,22 m com EIFS com EPS de esp. = 60 mm

0,45

Parede dupla de 0,11 m + 0,15 m com EPS (60 mm) na caixa de ar

0,44

Fonte: Malanho e Veiga (2006, p. 9)

.
A Fotografia 7 mostra o revestimento usado para a pesquisa de Malanho e
Veiga (2006).
.
Fotografia 7 - EIFS

Fonte: Malanho e Veiga (2006, p. 5)
.
2. Proteção das estruturas das edificações
Para Collina e Lignola (2010), o EIFS protege as estruturas das edificações de
movimentos diferenciais causados pela variação das temperaturas.

3. Pontes térmicas
O EIFS promove a redução das pontes térmicas 21 por possuir um isolante
térmico pelo exterior sem interrupção (DUARTE et al. 2008, p.14). Para Freitas e
Gonçalves (2005), as correções das pontes térmicas são importantes para a
manutenção da resistência térmica global da envolvente e para a redução dos riscos
de condensações.
As Figuras 7 (a e b) exibem, em corte horizontal, uma parede dupla com
isolante aplicado na caixa de ar e uma parede simples com isolante pelo exterior que
corrige as pontes térmicas.
Figuras 7a e 7b - Aplicação de isolante para redução
das pontes térmicas

(a) Isolante térmico
na caixa de ar

(b) Isolante térmico
pelo exterior

Fonte: Duarte et al. (2008, p.14)

.
4. Condensações
Segundo Freitas (2015), as condensações podem ser superficiais externas
(nas faces das fachadas), intersticiais (internamente nas vedações) e nas faces
internas. A primeira forma de condensação citada ocorre mais frequentemente em
países de clima frio, a segunda é mais comum em países de clima quente e úmido.

21

Ponte térmica é uma região não isolada da envolvente dos edifícios em que a resistência térmica é
diferente das demais e que permite haver equilíbrio das temperaturas externas e internas (Duarte et al., 2008,
p.14).

A temperatura externa e a umidade relativa22 são dois dos parâmetros climáticos
mais relevantes em relação à condensação superficial.
A umidade surge na superfície externa do revestimento pela ação combinada
das condensações superficiais, da precipitação associada ao vento (wind driven rain
– WDR), do processo natural de secagem e das propriedades do revestimento
externo, bem como da atuação desses fatores com intensidades variadas. Essa
umidade propicia o surgimento de fungos e bolores na superfície interna da vedação
quando o processo natural de secagem não ocorre rapidamente e a umidade
permanece na superfície externa por longos períodos (BARREIRA e FREITAS,
2016, p.6 e 30).
Nas Figuras 8 (a, b e c) se mostra a espectrometria de vedações internas e laje
(a), a condição real dessas (b) e uma parede externa com umidade e condensação
interna (c).
Figuras 8a, 8b e 8c - Condensações superficiais e intersticiais

(a)

(b)

(c)

Fonte: Freitas (2015, p.25 e 80)

.
5. Impactos, vandalismos e degradação do aspecto externo
Conforme Moura (2012), o EIFS possui baixa resistência aos impactos e
vandalismos que prejudicam o aspecto visual e permitem a entrada de água,
aumentando sua degradação. Nos locais com fissuras na fachada, ocorrendo a

22

Umidade Relativa (UR) é expressa em porcentagem e é obtida pelo valor da pressão de uma mistura
de gases (vapor de água e ar) dividido pelo valor da pressão do ar saturado (valores determinados para uma
mesma temperatura).

entrada de água, surgem manchas devidas à proliferação de algas e fungos, além
de reduzir a resistência mecânica do revestimento.
6. Desempenho ao fogo.
A ETAG 004 (2013) determina o atendimento das seguintes normas: EN
13501-1 (2002) Fire classification of construction products and building elements,
Part 1 – Classification using test data from reaction to fire tests; EN ISO 1182
Reaction to fire tests for building products – Non combustibility test; EN 1716
Reaction to fire tests for building products – Determination of the heat of combustion;
EN 11925 Reaction to fire tests for building products – Ignitability when subjected to
direct impingement of flame. O EIFS deve ser classificado de acordo com a norma
EN 13501-1 (2002); porém, a ETAG 004 (3013) recomenda uma avaliação adicional
para cada país e condições de uso. O EIFS deve ser avaliado e possuir um
certificado de comprovação de conformidade quanto à reação ao fogo. O fabricante
dos produtos e a instituição de avaliação devem realizar ensaios, controlar a
produção da fábrica, manter vigilância contínua e avaliar e aprovar o controle de
produção (ETAG 004, 2011, p. 84).
Conforme a EN 13163,23 o isolante deve ser caracterizado por sua resistência
ao fogo e sua densidade, tendo espessura mínima de 5 cm (ver item 2.3.2).
O revestimento pode ser classificado pela Euroclasses de A1 a F, conforme a
ETAG 004 (2013), e deve ser ensaiado isoladamente se o tipo de isolante utilizado
pertencer às classes de reação ao fogo B, C, D ou E. O base coating e os
acabamentos podem ser considerados que não necessitam de ensaios para a
reação ao fogo, se atenderem a classe A1. Os adesivos possuem normalmente
composições variadas, de acordo com cada fabricante; portanto, todos devem ser
ensaiados para a reação ao fogo (ETAG 004, 2009, p. 107,109 e 118).

23

Ver EN 13163 “Thermal insulation products for buildings” - Factory made products of expanded
polystyrene.

A Tabela 1 apresenta os componentes e suas propriedades que influenciam
na reação ao fogo do revestimento.
Tabela 1 - Componentes do EIFS, suas propriedades e reação ao fogo
Componente do EIFS

Propriedades

Isolante

composição, espessura, densidade

Base coating e acabamento

composição, espessura, peso por unidade de área

Telas de reforço

composição, espessura, peso por unidade de área

Fixações

tipo, material

Fonte: ETAG 004 (2009, p.107)

Uma questão polêmica é a possível melhoria na resistência ao fogo do EIFS se
esse possuir uma tira ou faixa de lã de rocha interropendo o isolante entre os
andares. Discute-se que, sendo o EPS um material combustível e autoextinguível,
possivelmente deixará um vazio no qual a chama poderá se propagar sem atingir
outros andares. Esse efeito é chamado de “chaminé” (FÓRUM DA CASA:
Discussões, 2013).
As Figuras 9 (a e b) mostram uma vedação externa com interrupção do isolante
e instalação de uma tira (a), e outra com a instalação de uma faixa de lã de rocha
com a altura de uma fiada de blocos (b).
Figuras 9a e 9b - Instalação de lã de rocha

(a) tira de lã de rocha

(b) faixa de lã de rocha

Fonte: Fórum da Casa - Discussões (2013)

.
Para Malanho (2011), o comportamento ao fogo é uma vulnerabilidade desse
revestimento; portanto, o base coating e o acabamento devem oferecer alguma
proteção ao EPS. Segundo o autor, o comportamento do EIFS ao fogo pode ser
melhorado usando-se isolantes térmicos bem classificados; um base coating que
tenha um teor mineral maior que o seu teor de materiais orgânicos; fazendo-se o

controle da fissuração e de seu comportamento aos impactos; usando-se
acabamentos com ligantes minerais e verificando se há ação negativa desses em
outras propriedades.

3 DESEMPENHO ESTRUTURAL DO REVESTIMENTO EXTERNO COM ISOLANTE
TÉRMICO

Neste capítulo se estuda o comportamento mecânico do revestimento e as
cargas permanentes e acidentais que nele atuam, visando auxiliar a execução de
projeto e a avaliação técnica. Apresentam-se os requisitos e critérios conforme a
ETAG 004:2013 para o desempenho estrutural e em uso. Os requisitos são:
resistência mecânica e estabilidade; resistência ao impacto de corpo duro e teste de
perfuração; resistência de aderência do base coating ao isolante térmico;
resistência de aderência do adesivo ao isolante; e resistência de aderência do
adesivo ao substrato.
A ETAG 004:2013 não aborda o requisito de resistência ao impacto de corpo
mole; entretanto, a norma de desempenho brasileira ABNT NBR 15575:2013
estabelece que o sistema de vedações verticais composto pelo vedo e seus
revestimentos precisa apresentar essa resistência; este trabalho, porém, discute
especificamente as determinações da ETAG 004:2013.

3.1 Principais ações atuantes e comportamento mecânico
As principais ações que atuam sobre os revestimentos de argamassa em
fachadas em geral, segundo Esquivel (2009), são devidas às movimentações do
substrato; ao peso próprio e cargas normais; e às condições ambientais que podem
ser de origem higroscópica (umidade e retração das argamassas) e térmica
(variações de temperatura e choque térmico e devidas às ações do vento: pressão,
sucção, vibração). Sendo o EIFS um revestimento de fachada, pode-se considerar
que o mesmo está, no mínimo, sujeito às ações citadas por Esquivel (2009). Para o
mesmo autor, os esforços de origem hidroscópica que influenciam a resistência de
aderência são devidos às retrações das camadas de adesivo e do base coating que
ocorrem durante o período de secagem no processo de hidratação do cimento, e os
devidos à variação de umidade nos ambientes internos e externos.
Conforme Fontenelle, Mitidieri Filho e Oliveira (2014) em países tropicais, como
o Brasil, a atuação das altas temperaturas, umidade, radiação ultravioleta e agentes
biológicos como cupins e fungos é mais significativa nas fachadas de revestimentos
leves e compostos por camadas não homogêneas. Nesses revestimentos também

há uma probabilidade maior da ocorrência de choques térmicos, devido à elevação
da temperatura da superfície externa dos revestimentos que pode chegar até 80 °C
seguida por um resfriamento rápido.
Conforme Collina e Lignola (2010), as regiões mais solicitadas do adesivo
estão próximas às bordas da placa de isolante, nas quais ocorrem altas tensões de
tração. Conforme a ETAG 004 (2013), a resistência mínima de tração (ver item
3.2.5) para o revestimento não se descolar do substrato é Ra ≥ 0,25 N/mm² em
condições secas. Observa-se que, em razão das muitas condições ambientais que
influenciam a resistência de aderência para a utilização de produtos não nacionais,
necessita-se de uma avaliação para as condições brasileiras.
As

fixações

mecânicas

também

são

solicitadas

pelas

variações

de

temperatura, mesmo que atuem de forma suplementar, devendo-se garantir que
essas fixações sejam em quantidade que não interfira nas propriedades do isolante
(ver item 2.3.4). Ainda conforme a ETAG 004 (2013), se o revestimento for do tipo
mecanicamente fixado, deve-se desprezar a ação do adesivo, se houver, e
dimensionar as fixações para

resistirem

às solicitações considerando

as

temperaturas de -20°C e +50°C como limite inferior e superior na situação de
serviço.
O

comportamento

mecânico,

conforme

Freitas

(2015),

depende

dos

coeficientes de dilatações térmicas das camadas e ocorrem devido às diferenças de
temperatura do dia e noite e mais intensamente com as diferenças do clima no
inverno e no verão.
As Figuras 10 (a e b) representam como ocorre a dilatação do EIFS, no
encontro de duas placas de isolante, quando submetido às altas temperaturas
durante o dia e às baixas temperaturas durante a noite.

Figuras 10a e 10b - Comportamento do isolante

(a) dia

(b) noite

Fonte: Freitas (2015, slide 70)

Cita-se como exemplo o comportamento de uma placa de isolante (EPS)
aderida ao substrato e de outra supondo-se não aderida, submetidas a baixas
temperaturas. Considerando-se que no isolante ocorreu uma variação de
aproximadamente 18,2 ºC, em um dia típico do inverno europeu (de - 4,5 ºC para
13,7 ºC), esse estará sujeito às tensões de tração na sua face interna e de
compressão na sua face externa. Hipoteticamente, se o EPS se dilatar livremente se
obtêm os valores das deformações nas suas faces. A deformação do isolante à
retração será de 796 μmm e a deformação à tração na flexão será de 3109 μmm
(MAPEI - CADERNO TÉCNICO, 2008?, p. 17).
A Figura 11 apresenta o comportamento do EPS no revestimento, num dia de
inverno europeu, submetido a baixas temperaturas com a deformação controlada,
representando as tensões de tração na flexão. A Figura 12 representa o
comportamento do EPS com as deformações não controladas.

Figura 11 - Comportamento do EPS
(deformação controlada)

Fonte: MAPEI - Caderno Técnico (2011, p. 17)

.

Figura 12 - Comportamento do EPS
(deformação não controlada)

Com referência a um dia típico de verão se observa, no exemplo, uma variação
de temperatura de 29,3ºC para 50ºC, ou seja, 20,7ºC. O isolante estará sujeito às
tensões de tração na face externa e de compressão na face interna.
A Figura 13 apresenta o comportamento do EPS no revestimento, quando
submetido às altas temperaturas no verão do Sul da Europa, representando as
tensões de compressão. A Figura 14 representa o comportamento do EPS
considerando-se hipoteticamente que o EPS possa se dilatar livremente, submetido
às altas temperaturas, representando, portanto, as deformações não controladas.
.
Figura 13 - Comportamento do EPS
(deformação controlada)

Figura 14 - Comportamento do EPS
(deformação não controlada)

Fonte: MAPEI - Caderno Técnico (2011, p. 17)

Segundo Collina e Lignola (2010), na situação em uso, considerando o
revestimento externo sobre um substrato rígido, as tensões de cisalhamento são
geradas na interface do isolante com o adesivo, em razão das movimentações
diferenciais da placa de isolante.
A tensão de compressão normal advém principalmente de impactos no
revestimento e a tensão de tração normal (FN) de solicitações de sucção dos
ventos. Segundo Pereira (2009), as ações devidas ao vento devem ser suportadas
pelo conjunto de componentes do revestimento e se deve utilizar um fator de
segurança estabelecido por normas nacionais para determinar a carga de vento
solicitante.
.
3.2 Requisitos essenciais e seus objetivos
Conforme Pereira (2009), a ETAG 004 não é uma especificação técnica, mas
uma diretriz que define as condições básicas e necessárias que permitam afirmar
que um produto está apto para o uso e assim guiar a elaboração de uma

especificação técnica (ETA). Observa-se que os cinco requisitos que serão
abordados são imprescindíveis para o desempenho estrutural e estão alinhados com
os requisitos da ABNT NBR 15575-4:2013, levando-se em conta que essa norma é
para o sistema de vedações verticais e não somente para o revestimento.
A Tabela 2 apresenta os requisitos essenciais e seus objetivos, conforme a
ETAG 004:2013.

Tabela 2 - Requisitos essenciais e seus objetivos
Requisito essencial
Tipo
ER1
ER2

Título
Resistência mecânica e
estabilidade
Segurança
contra incêndios

Objetivos

(1) *objetivos incluídos no ER4
verificar a produção de fumaça;
verificar a projeção de fagulhas.
verificar a absorção de água pelo base coating;
verificar a necessidade do teste higrotérmico no revestimento com
base na absorção de água pelo base coating;

ER3

Higiene, saúde e
ambiente

verificar se o ensaio de congelamento/
descongelamento é necessário com base na absorção de água
pelo base coating (>0,5kg/m² após 24h)
verificar se ocorrem bolhas ou descamação no revestimento,
fendas ou falhas etc.;
verificar as patologias;

(2) *determinar a resistência ao impacto de corpo duro e
à perfuração;
determinar a resistência a difusão do vapor de água.
não permitir a umidade
fazendo-se uma impermeabilização entre a vedação e o solo e
escolhendo-se adequadamente os materiais;
apresentar resistência mecânica ao vento considerando um fator
de segurança suficiente;
(3) *determinar a resistência de aderência do base
coating ao isolante;
Verificar se o substrato é adequado por meio da análise dos
pormenores construtivos, da análise do plano de execução e da
análise do substrato para a fixação adesiva ou mecânica;
ER4

Segurança na
utilização

(4) *determinar a resistência de aderência do adesivo ao
substrato;

(5) *determinar a resistência de aderência do adesivo ao
isolante;
testar ao vento dinâmico
determinar a resistência à tração das fixações mecânicas que
atravessam somente o isolante térmico (não se considera o efeito
do adesivo);
determinar a resistência das fixações mecânicas à tração das
fixações mecânicas que atravessam a tela de fibras de vidro (não
se considera o efeito do adesivo).
ER5

Proteção contra o ruído

não tratado pela ETAG 004

ER6

Economia de energia e
retenção de calor

determinar as temperaturas que atuam

Aspectos de
durabilidade
e
manutenção

determinar a resistência térmica
o cumprimento de todos os requisitos essenciais garante a
durabilidade
verificar a resistência à variação de temperatura;
verificar a umidade e a retração.

* Nota: De 1 a 5 são objetivos referentes aos critérios que serão abordados.

Fonte: Adaptada da ETAG 004 (2013) e Pereira (2009)

Para o desempenho estrutural e em uso, considera-se, ainda, as ações devidas
ao batimento de portas e ao deslocamento das bordas do conjunto render-isolante.
A norma ABNT NBR 15575-4 (2013) determina que as ações por batimentos
de portas devam ser resistidas pela vedação, incluindo o revestimento. A ETAG 004
(2013) não especifica esse requisito para o EIFS, mas prevê a colocação de reforço
com tela de fibras de vidro nos cantos de portas e janelas (ver item 5.1) durante a
execução.
A ETAG 004 (2013) prevê a execução do teste de deslocamento ou teste de
fixação das bordas do render e isolante, executando-se o render com reforço sobre
três placas de isolante, colocadas lado a lado com juntas apertadas sobre uma laje
com areia no lugar do adesivo. A tela usada como reforço deve sair 30 cm além do
render por todos os lados e suas bordas devem ser presas por um dispositivo. Um
bloco de espuma deve ser colocado sobre o render já curado. A deformação será
medida após a aplicação de uma força normal de sucção de 2.000 Pa no bloco de
espuma, e ao mesmo tempo de forças de tração nas bordas da tela. Conforme item
5.1.4.2 da ETAG 004 (2011), o teste de fixação não será necessário se for atendida
uma ou mais destas afirmações:
a. EIFS fixado mecanicamente com adesivo suplementar: área aderida ˃ 20%;
b. E x d < 50.000 N/mm² (E = módulo de elasticidade do base coating sem tela
de fibras de vidro; d = espessura do base coating). Conforme Freitas (2015),
essa relação se deve a deformação do base coating, que será maior quanto
maior for a sua espessura e seu módulo de elasticidade.
c. Áreas contínuas de renderização: largura ou altura ˂10 m;
d. Revestimento com placas de isolante de espessura ≥ 12 cm;
e. Revestimento com base coating que somente apresente fissuras com
abertura ≤ 2 mm após o ensaio de resistência à tração, conforme ETAG 004
(2011);
f. Revestimento que possua dispositivos de fixação mecânica com resistência
à fadiga.
3.2.1 Resistência mecânica e estabilidade
A Tabela 3 apresenta os requisitos, critérios, indicação do método e descrições
ou informações importantes para a resistência mecânica e estabilidade.

Tabela 3 - Resistência mecânica e estabilidade do revestimento
item

Requisito

1

Resistência mecânica
e estabilidade

item

Critérios
Resistências mínimas para o revestimento,
em ambiente seco, entre:
- o adesivo e o substrato Ra ≥ 0,25 MPa
- o adesivo e o isolante térmico (EPS)
Ra≥0,08 MPa;
- o base coating e o isolante térmico (EPS)
Ra≥ 0,08 MPa.

Método

ETAG 004
(2011, item
4.4)

Descrição
o revestimento não pode ter uso como estrutura, mas deve ter sua própria
resistência mecânica e estabilidade;
deve ser estável, resistindo a todas as tensões combinadas (geradas por cargas
permanentes, acidentais e provenientes dos movimentos da estrutura);

Determinações
da ETAG 004

deve-se sustentar (peso próprio) sem deformações que possam causar-lhe
qualquer dano;
quando sujeito aos movimentos da estrutura principal, não deve apresentar
formação de fissuras e perda de adesão entre suas camadas;
deve suportar as variações de temperatura. Nas juntas estruturais devem ser
tomados cuidados especiais.
deve-se usar um fator de segurança para a resistência mecânica necessária às
forças devidas ao vento;
para os testes in loco, os substratos devem ter resistência mínima à tração (em
condições secas) Rt≥0,08 MPa, conforme Pereira (2009).

Espessuras
mínimas das
camadas

- barreira laminar impermeável à água e permeável aos vapores de
água (opcional)
- adesivo de 3 a 5 mm;
- isolante ≥ 50 mm;
- base coating (1⁰ subcamada): 2 a 5 mm,
(2⁰ subcamada): 2 a 5 mm (sempre ≤ 1⁰ subcamada)
- primer (opcional): líquido;
- acabamento (massa plástica e pintura): sistema de pintura.

Fonte: Adaptada da ETAG 004 (2011); Malanho (2011) e Pereira (2009)

.
3.2.2 Resistência ao impacto de corpo duro e teste de perfuração
A Tabela 4 apresenta os requisitos, critérios, indicação do método e descrições
ou informações importantes para a resistência ao impacto de um corpo duro. Os
resultados obtidos devem ser analisados em conjunto com os resultados do teste de
perfuração.
.

Tabela 4 - Resistência ao impacto de corpo duro
Item
2a

Requisito
Resistência
ao impacto
de corpo
duro

Critérios

Método

Classificação das zonas (posicionamento na fachada) em
categorias, de acordo com a acessibilidade dos
trabalhadores e usuários, e possíveis ocorrências como
choques e perfurações (resultados das combinações dos
ensaios de choque e perfuração).

ETAG 004
item 5.1.3.3.1
(base ISO
7892: 1988)

Categoria I; Categoria II; Categoria III

Tipo

Definição

Categoria
I

Zonas facilmente acessíveis ao público e aos trabalhadores
do nível térreo, mas não com uso muito frequente. Sujeitas
aos impactos de corpos duros (como: batidas, quedas de
materiais e ferramentas etc.)

Categoria
II

Zonas sujeitas ao impacto de objetos duros atirados por
transeuntes (não com o uso de máquinas). Locais altos nas
fachadas. Zonas com acesso de pessoas que façam bom
uso do local (proprietários e usuários). Mesmo nas fachadas
de acesso limitado ou de acesso público, esta categoria
somente é possível acima de 2 metros do solo.

Categoria
III

Zonas nas quais a probabilidade de serem deterioradas
devido à impactos causados por pessoas ou por objetos é
muito reduzida (em razão da altura de sua localização, de
acesso impedido etc.). Mesmo em zonas de pouco acesso,
essa categoria somente é possível acima de 2 metros do
solo.

Resultados combinados
(2a com 2b)
24
Sem deterioração após
choque de esfera de 10 J
(somente dano superficial)
25
e sem perfuração com
Protest de 6 mm.
26
Sem penetração com
choque de esfera de 10 J;
sem fissuras com choque
de esfera de 3 J;
sem perfuração com
Protest de 12 mm.
Sem penetração com
choque de esfera de 3 J;
sem perfuração com
Protest de 20 mm.

Fonte: Adaptada da ETAG 004 (2011); Malanho (2011) e Pereira (2009)

.
A Tabela 5 apresenta os requisitos, critérios, indicação do método e descrições
ou informações importantes para o teste de perfuração.
.

24

Sem deterioração = só dano superficial, sem rachaduras para todos os impactos, sem fissuras.
Sem perfuração = quando menos de 3 dos 5 impactos apresentar perfuração além da tela de reforço do
base coating.
26
Sem penetração = não apresentar craqueamento circular penetrado até o produto de isolamento em
todos os impactos.
25

Tabela 5 - Teste de perfuração (Protest)
Item

Requisito

2b

Teste de perfuração
(Protest)

Critérios

Método

Resistências mínimas para o revestimento:

Item

ligação entre o adesivo e o substrato ≥ 0,25
MPa (em ambiente seco);
ligação entre o adesivo e o isolante térmico
(EPS) ≥ 0,08 MPa;
ligação entre o base coating e o isolante
térmico (EPS) ≥ 0,08 MPa.

ETAG 004 item
5.1.3.3.2

Descrição
As condições do acabamento (com fissuras, umidade etc.) influencia o resultado
do ensaio.

Determinações
da ETAG 004

É obrigatório realizar o teste de perfuração quando a espessura do base coating
for inferior a 6 mm.
Observar as fissuras e deformações da amostra. Combinar os resultados dos
ensaios de impacto de corpo duro com os do teste de perfuração, e assim
classificar o revestimento numa das categorias da tabela 5.

Fonte: Adaptada da ETAG 004 (2011); Malanho (2011) e Pereira (2009)

.
3.2.3 Resistência de aderência do base coating ao isolante térmico
A Tabela 6 apresenta os requisitos, critérios, indicação do método e descrições
ou informações importantes para a resistência de aderência do base coating ao
isolante térmico.

Tabela 6 - Resistência de aderência do base coating ao isolante térmico
item

Requisito

3

Resistência de
aderência do base
coating ao isolante
térmico

Critérios

Tensões médias ≥ 0,08 N/mm²;

Método
ETAG 004 item
5.1.4.1.1

Item

Descrição

Determinações
da ETAG 004

É obrigatório testar a resistência de aderência do base coating ao isolante
térmico.
Resistência térmica do isolante ˃ 1 m². K/W

Fonte: Adaptada da ETAG 004 (2011); Malanho (2011) e Pereira (2009)

.

3.2.4 Resistência de aderência do adesivo ao isolante
A Tabela 7 apresenta os requisitos, critérios, indicação do método e descrições
ou informações importantes para resistência de aderência do adesivo ao isolante.
Tabela 7 - Resistência de aderência do adesivo ao isolante
Item

Requisito

4

Resistência de
aderência do
adesivo ao isolante

Critérios

Método

Em condições secas, de acordo com EN 1607
"Determinação da resistência à tração perpendicular às
faces": Ra ≥ 0,08 N/mm²

ETAG 004 item
5.1.4.1.3

Em condições úmidas,
após imersão em água de:
- 2 horas: Ra ≥ 0,03 N/mm²
- 7 dias: Ra ≥ 0,08 N/mm²

Item

Definição
O ensaio de resistência de aderência do adesivo ao substrato é realizado somente para os
EIFS aderidos. Não considerar o efeito das fixações mecânicas;

Determinações
da ETAG 004

A área mínima aderida em condições úmidas deve ser maior que 20%, S (%) = [0,03
(MPa) * 100] / B, sendo B = resistência média mínima de ruptura do adesivo em condições
secas sempre ≥ 0,03 MPa. (ETAG 004, 2011, p. 68);
Os valores individuais e médios, encontrados nos ensaios, devem ser registrados e os
resultados expressos em N/mm² e comparados com os critérios.

Fonte: Adaptada da ETAG 004 (2011); Malanho (2011) e Pereira (2009)
.

3.2.5 Resistência de aderência do adesivo ao substrato
.
A Tabela 8 apresenta os requisitos, critérios, indicação do método e descrições
ou informações importantes para resistência de aderência do adesivo ao substrato.
.
Tabela 8 - Resistência de aderência do adesivo ao substrato
item

Requisito
Resistência de
aderência do
adesivo ao
substrato

5

Item
Determinações
da ETAG 004

Critérios
Em condições secas, conforme ETAG 004, item 5.2.4.1.1 (de
acordo com EN 1607): Ra ≥ 0,25 N/mm².

Método
ETAG 004
item 5.1.4.1

Em condições úmidas, conforme ETAG 004, item 5.2.4.1.2,
após imersão em água de:
- 2 horas, Ra ≥ 0,08 N/mm²;
- 7 dias, Ra ≥ 0,25 N/mm².

Descrição
O ensaio de resistência de aderência do adesivo ao substrato é realizado somente para os
EIFS aderidos. No EIFS aderido com fixações mecânicas suplementares não se considera
o efeito das fixações mecânicas;
Os valores individuais e médios, encontrados nos ensaios, devem ser registrados e os
resultados expressos em N/mm² e comparados com os critérios.

Fonte: Adaptada da ETAG 004 (2011); Malanho (2011) e Pereira (2009)

4 ESTUDOS DE CASOS

Neste Capítulo se relatam dois estudos de casos. Para cada caso, abordam-se
a descrição geral da obra, a descrição da constituição do revestimento, as
especificações de seus componentes, os procedimentos básicos de execução e os
aspectos de projeto e detalhes, por meio de registros em textos, fotografias, figuras
e tabelas.

4.1 Caso 1 - Edifício residencial em São Paulo
1. Descrição geral da obra
O Edifício CBN é residencial e possui 2 subsolos para estacionamentos,
pavimento térreo, mezanino, 14 pavimentos tipo, duplex inferior, duplex superior e
ático. A fachada frontal está voltada para a Rua G.
Na planta chave a fachada frontal está indicada como 01, a fachada lateral
direita como 02 voltada para a Rua P e as fachadas dos fundos 03 e lateral
esquerda 04 voltadas para os vizinhos. No revestimento da fachada frontal e de
fundos se tem o sistema de fachadas ventiladas com placas de vidro temperado.
Nas fachadas laterais se tem o revestimento de argamassa 27 e o revestimento
externo com isolante térmico. A empresa fabricante forneceu todos os componentes
e a mão de obra para a execução de aproximadamente 460 m² de fachadas com
EIFS.
As Figuras 15 (a e b) mostram uma representação da fachada principal e a
planta-chave da obra.
.

27

Revestimento composto por chapisco, emboço, reboco.

Figuras 15a e 15b - Fachada principal do Edifício

Fonte: Construtora - caso 1 (2018)

Conforme informação da construtora, a decisão de utilizar o EIFS nas fachadas
laterais e na fachada da entrada do estacionamento ocorreu principalmente pelo
padrão estético definido pelo arquiteto projetista, criando volumes nas fachadas em
cor clara (EIFS) que contrastam com rebaixos em cor escura executados em
revestimento de argamassa e textura. Outra necessidade atendida pelo EIFS foi dar
planeza às alvenarias externas que estavam com irregularidades quanto ao
alinhamento. Como a decisão de utilizar o EIFS se deu após a conclusão da
estrutura e da alvenaria externa, as abas salientes nas fachadas executadas em
concreto armado foram cobertas pelo EIFS.
A Fotografia 8 mostra a espessura da viga, na entrada do estacionamento
(parte frontal da fachada), em concreto armado e EIFS com espessura total de 55,5
cm, sendo 15,2 cm de revestimento.
Fotografia 8 - Espessura final da viga do estacionamento

Fonte: A Autora – Fotografia da obra: caso 1 (2018)

.
A Fotografia 9 mostra a fachada lateral esquerda que possui três tipos de
revestimentos: EIFS, revestimento de argamassa com textura e fachada ventilada.

Fotografia 9 - Caso 1: Fachada lateral esquerda

(A)= EIFS

(B) = Rev. de
argamassa +
textura

(C)= RNA
fachada
ventilada

Fonte: A Autora – Fotografia da obra: caso 1 (2018)

.
2. Descrição da constituição do EIFS
É constituído por adesivo pré-fabricado preparado com água, placas de
isolante térmico (EPS), base coating de mesmo produto do adesivo e com tela de
fibras de vidro em 3 tipos para locais diferentes, e acabamento em textura mineral.
Sobre o acabamento foi aplicada uma camada de impermeabilizante à base de
silicone.
Na Tabela 9 são apresentados dados referentes aos substratos e aos materiais
utilizados no revestimento.

Tabela 9 - Caso 1: Dados dos substratos e do revestimento
Componente

Descrição das características

Dimensão principal
e detalhes

Substratos

alvenaria de blocos cerâmicos e
estruturas de concreto armado;

e (alvenaria) = 14 cm
e (estrutura) = variada

Chapisco

aplicado sobre as alvenarias e estruturas de
concreto;

argamassa produzida
em obra

Unidade de
venda

traço 1: 3 (cimento: areia média);
Adesivo

Isolante térmico

produto pré-fabricado. Na embalagem do
produto estava especificado que devem ser
acrescentados 6,3 litros de água para cada
25 kg, o que representa 25,2 % em peso
(ver item 2.3.2);

e = 5 mm

ep ≥ 1,9 cm sobre as
abas de concreto;

saco de 25 kg

placas

placas de poliestireno expandido sintetizado
– EPS com espessura de 14 cm; largura de
50 cm e comprimento de 120 cm;

aprox. 14 cm na
maioria das superfícies

Base coating

idem ao adesivo

e = 5 a 8 mm

saco de 25 kg

Telas metálicas

telas de aço galvanizado

malha 25x25 mm e
espessura de 1,24 mm

rolo

Telas de fibras
de vidro

tipos: de acabamento, de armadura e de
detalhe;

malhas de 4 x 4 mm

Frisos

executados no base coating;

2 x 1,5 cm

-

Acabamento

texturizado, finalizado com aplicação
de silicone;

m²

-

rolo com largura
= 50cm

Fonte: A Autora – Dados de obra (2018); Sto Corporation - Catálogos

3. Especificações dos substratos e componentes
Substratos: Foram executados em alvenaria de blocos cerâmicos da categoria
substratos pesados e em estrutura de concreto armado. Conforme o projeto e
informações do engenheiro da obra, o substrato necessitou da aplicação de
chapisco, indicando a falta de rugosidade e porosidade necessárias para a execução
do revestimento e que a superfície da alvenaria não possuía a planeza necessária,
tendo saliências maiores que 3 mm. A superfície da estrutura foi vistoriada e
desbastada com esmerilhadeira com disco adiamantado, procedimento que foi
citado como necessário para a melhoria da aderência. Aplicaram chapisco e emboço
que ficaram com até 1 cm de espessura sobre as superfícies das alvenarias e das
estruturas. Não foi informada a umidade do substrato na data de aplicação do
adesivo; porém, informaram que a temperatura ambiente estava adequada, sendo
de aproximadamente 22ºC. Não foram realizados ensaios para verificar a resistência
à tração do substrato.

Adesivo: Utilizou-se uma argamassa polimérica. Na embalagem do produto
havia informações sobre a sua segurança, afirmando que este não é inflamável;
porém, não constavam informações sobre a temperatura de inflamabilidade, a
temperatura de ignição e o teor orgânico. Informaram que medidas de extinção de
incêndios que constam dos projetos executivos serão usadas e apropriadas para as
circunstâncias do local e de seus arredores. O módulo de elasticidade não foi
informado. O modo de aplicação foi informado pelo engenheiro responsável e estava
de acordo com as normas.
Segundo os dados técnicos que constam no boletim de produtos do fabricante,
o adesivo foi testado e aprovado quanto à combustão superficial pelo método ASTM
E84, a determinação da resistência de aderência aos 28 dias obedeceu ao método
ASTM C297 modificado e a resistência ao impacto ao EIMA 101.86.
Isolante: Quanto às placas de poliestireno expandido sintetizado, não foi
possível verificar seus dados técnicos, somente se obteve as dimensões das placas.
No catálogo do fabricante o produto não está especificado. Sobre as abas das
fachadas utilizaram placas de isolante com espessura mínima de 1,9 cm,28 a fim de
escondê-las.
Não foram utilizadas fixações mecânicas em nenhum ponto do revestimento.
Base coating: Foi executada com o mesmo produto pré-fabricado utilizado para
o adesivo, com o reforço de telas de fibras de vidro aplicadas em toda a extensão
das fachadas e telas metálicas no encontro das alvenarias com a estrutura.
Acabamento: Foi especificado como textura com impermeabilização que
contribui para a estanqueidade das fachadas.
.
4. Procedimentos básicos de execução
A Tabela 10 apresenta os dados básicos de execução do EIFS em sequência
de aplicação.

28

Informação obtida com o engenheiro responsável pela obra.

Tabela 10 - Caso 1: Dados básicos de execução do EIFS
Item

Componente

Dados básicos de execução

1

Substrato

recebeu vistoria e limpeza: lavagem com água sob pressão;
esse procedimento foi executado por outra empresa;

2

Barreira impermeável à água e
permeável ao vapor d’água
Reforço nas juntas das
alvenarias com a estrutura

não foi aplicada;
no encontro das alvenarias com as estruturas aplicaram fita plástica adesiva
e membrana acrílica impermeabilizante;

4

Chapisco

foi aplicado nas superfícies de todos os tipos de substratos;

5

Adesivo

foi preparado na obra conforme a necessidade de produção e aplicado na
placa de EPS com espátula dentada de 10 mm;
a execução foi feita em faixas de 0,5 m de altura;

6

EPS

após aplicado foi planificado por raspagem, conforme o prumo, utilizando-se
desempenadeira dentada ou régua;

7

Base coating

foi executado com telas de fibras de vidro tipo normal (acabamento), tipo
reforço (armadura), tipo detalhe e tela de aço galvanizado;

8

Execução de frisos e
impermeabilização

os frisos foram executados horizontalmente sobre o base coating,
impermeabilizados com adesivo flexível à base de acrílico e
reforçados com tela;

9

Primer – selante

foi aplicado sobre o base coating;

10

Acabamento

textura mineral;

11

Peitoris

os peitoris receberam acabamento em granito.

3

Fonte: A Autora – Dados de obra (2018), Sto Corporation - Catálogos

.
A Figura 16 mostra o posicionamento do EPS sobre a viga de concreto com
aba e sobre a alvenaria.
.
Figura 16 - Aplicação do EPS em fachada com aba

Fonte: Empresa de projetos e consultoria do caso 1 (2017)

.
A primeira subcamada foi executada com espessura máxima de 3 mm e a
segunda subcamada com espessura máxima de 5 mm. Em regiões que, pelo
alinhamento, ficaram com a espessura total do base coating maior que 8 mm o
projetista recomendou a colocação de telas metálicas com fixações por meio de

pinos e arruelas a cada 40 cm, mantendo a tela distante da face do EPS
aproximadamente 3 mm.
Há poucas aberturas nos trechos de fachada com EIFS. O base coating foi
sarrafeado e desempenado. A impermeabilização das juntas ocorreu após 3 dias da
finalização do base coating. Após 14 dias fizeram a execução dos frisos e limparam
suas superfícies com escovas macias e espátulas, aplicando em seguida uma
demão de resina acrílica que cobriu o friso e 10 cm do base coating, para cima e
para baixo. Aplicou-se uma segunda demão de resina. O acabamento texturado foi
executado após aproximadamente 21 dias da finalização do base coating e
impermeabilizado, após aplicaram mastique nas juntas.
Para fazerem os frisos utilizaram uma régua metálica dupla e um frisador que
fez o corte entre as duas partes da régua.
As Fotografias 10 (a e b) apresentam a execução de um friso com uso da
régua metálica dupla e a fachada lateral esquerda finalizada com frisos horizontais.
Fotografias 10a e 10b - Execução de frisos

(a) Execução de frisos

(b) frisos acabados

Fonte: Adaptadas de Empresa de projetos e consultoria do caso 1
(2017) ; Autora (2018)

.
Para a execução do revestimento utilizaram balancins com equipe de dois
funcionários cada. Esses executaram uma etapa quando desciam e outra quando
subiam, assim o trabalho foi executado cumprindo o prazo previsto, que conforme
informação do engenheiro da obra, durou menos tempo que a aplicação de um
revestimento de argamassa.
5. Projeto e detalhes
Nesse estudo de caso foram apresentados os projetos (plantas, cortes,
elevações) de todas as fachadas e vários detalhes, informações, especificações etc.

Os projetos das fachadas possuem de modo geral indicações de procedimentos
para execução de juntas, de reforço nas alvenarias e a descrição do modo de
execução com fotos e detalhes ampliados e indicados em planta e nas elevações
(ver item 5.1).
Como exemplo, apresenta-se a fachada lateral direita com as indicações dos
procedimentos para a colocação de telas em cada trecho.
A Figura 17 mostra uma parte da planta baixa do edifício, com corte vertical no
plano de simetria, indicando os locais para a colocação das telas metálicas.
Figura 17 - Planta baixa: colocação de telas metálicas

Fonte: Empresa de projetos e consultoria do caso 1 (2017)

No projeto executivo constam detalhes dos encontros do revestimento com as
esquadrias, indicando a utilização de base coating com adesivo impermeável acrílico
e o uso de telas metálicas em formato de “L” com dimensões de 25 cm no menor
lado e de 50 cm no maior lado. A execução desses detalhes não pôde ser
observada pois o revestimento estava em fase de finalização.
A Figura 18 mostra o posicionamento de uma tela metálica cortada em “L” com
malha quadrada de 25x25 mm.
.

Figura 18 - Detalhe para colocação de tela metálica

Fonte: Empresa de projetos e consultoria do caso 1 (2017)

Conforme Moreira (2015), o revestimento sempre deve ser interrompido nas
juntas de dilatação da estrutura.
A Figura 19 apresenta o detalhe da junta do revestimento e da junta da
estrutura.
Figura 19 - Detalhe da junta do revestimento e da estrutura

Fonte: Empresa de projetos e consultoria do caso 1 (2017)

Há no projeto executivo um detalhe arquitetônico de fachada indicando que
cortes no revestimento devem ser feitos inclinados na face inferior e a 90⁰ nas faces
superiores com a instalação de pingadeira.
A Figura 20 mostra, em corte vertical, o detalhe da finalização das placas de
isolante com pingadeira e o acabamento de canto com argamassa.
.

Figura 20 - Detalhe de pingadeira e de acabamento de
canto

Fonte: Empresa de projetos e consultoria do caso 1
(2017)

.
A Figura 21 apresenta o detalhe do friso (destacado em azul) indicando a
aplicação de 2 demãos de resina acrílica (corte vertical, sem escala).
Figura 21 - Detalhe do friso

Impermeabilizante: resina

Friso: Profundidade = 1,5 cm;
Largura = 2 cm.

Fonte: Empresa de projetos e consultoria do caso 1 (2017)

.
O projeto executivo também apresenta os detalhes da aplicação de fita adesiva
para impermeabilização do friso e o encunhamento mínimo de 2 cm das alvenarias.
Foram citadas as normas para as argamassas industrializadas e suas resistências
mínimas, a ABNT NBR 15575-4:2013 e a sequência de trabalho dos balancins.

4.2 Caso 2 - Edifícios residenciais em Curitiba
1. Descrição geral da obra

O empreendimento se situa na região oeste de Curitiba e possui 2 torres em
estilo neoclássico, uma com 8 andares e outra com 10 andares mais uma cobertura.
O projeto inicial especificava acabamento em revestimento de argamassa e textura,
sendo posteriormente alterado para o revestimento externo com isolante térmico. As
fachadas possuem frisos horizontais e saliências em abas de concreto que foram
executadas como uma extensão das vigas. As fachadas possuem detalhes das abas
de concreto armado encapsuladas pelo revestimento, molduras, frisos verticais e
horizontais, vãos de janelas e varandas.
A Fotografia 11 se refere às fachadas laterais dos edifícios. A fachada principal
se situa à direita na Fotografia.
.
Fotografia 11 - Caso 2: Fachadas laterais dos edifícios

Fonte: A Autora – Fotografia da obra: caso 2 (2018)

2. Descrição da constituição do EIFS
Conforme informação do engenheiro responsável, uma construtora executou as
vedações e outra fabricou, vendeu os materiais e executou o revestimento. O
revestimento EIFS utilizado é do tipo somente aderido. O fornecedor informou que
determinaram o cálculo da transmitância (U) e, portanto, da resistência térmica
atendendo a norma ABNT NBR 15220:2005 e que os dados que possuem de muitos
ensaios técnicos realizados para outras obras em várias cidades com muitas
combinações de componentes, foram a referência para os valores de resistência de
aderência desse revestimento.
Pôde-se verificar in loco que o EIFS foi executado com as seguintes camadas
sobre o substrato: membrana impermeável à água e permeável ao vapor de água,
adesivo, isolante térmico em placas de EPS, base coating com tela de fibras de vidro
e com aplicação de tela de reforço em locais mais propensos à fissuração, telas de

detalhes em frisos e molduras, e o acabamento em textura mineral com
impermeabilizante.
Na Tabela 11 se apresentam dados do substrato e dos componentes do
revestimento executado.
.
Tabela 11 - Caso 2: Dados do substrato e do revestimento
Componente

Dados

Principais
dimensões

Unidade de
venda

Substrato

alvenaria de tijolos cerâmicos

e = 14 cm

Barreira

membrana;

Adesivo

produto pré-fabricado que recebeu água para seu
preparo;

e = 5 mm

EPS

placas de isolante térmico;

e ≥ 1,9 cm até o
valor necessário
para a planeza

Placas de
50x120xe
(cm)

Base coating

idem ao adesivo;

e = 8 mm

sacos de 25kg

Tela

tipos: de acabamento, de armadura e de detalhe;

Frisos

executados no base coating;
frisos verticais e horizontais;

2 x 1,5 cm

rolo:
largura =50cm
-

primer

camada acrílica à base d´água em duas demãos;

Acabamento

textura mineral;

m²

Impermeabilizante

silicone.

m²

balde de 5
galões
sacos de 25 kg

balde de 5
galões
-

Fonte: A Autora – Dados de obra (2018); Sto Corporation - Catálogos

Na Tabela 12 se listam dados do revestimento referentes à sua durabilidade e
manutenção, garantia e produção na execução, de acordo com as informações do
engenheiro responsável pela execução do EIFS.

Tabela 12 - Caso 2: Dados técnicos do revestimento
Dados técnicos

Descrição

Valores

Vida útil

tempo previsto para o revestimento ter desempenho ao uso;

40 a 50 anos

Manutenção

período máximo para se efetuar a primeira manutenção;

10 anos

Garantia do executor

mediante a fiscalização da execução por engenheiros;

7 anos

Produção na execução

valor médio por equipe para fachadas sem muitos detalhes;
equipe de um funcionário treinado com um ajudante.

1,10 m²/hora

Fonte: A Autora – Dados de obra (2018); Engenheiro da empresa executora do EIFS

3. Especificações dos substratos e componentes
A empresa fabricante dos materiais e a de consultoria são as mesmas nos dois
casos; porém, o projeto do caso 2 não estava disponível. Sem acesso aos projetos
executivos, apresentam-se os detalhes observados em obra e citam-se as
especificações dos componentes do revestimento do caso 2 que interferem no
desempenho estrutural.
Substratos: Foram executados em alvenaria de blocos cerâmicos e estrutura
de concreto armado. Aplicaram chapisco devido à falta de rugosidade e porosidade
e falta de planeza nas alvenarias que fez variar a espessura do EPS. A superfície da
estrutura foi vistoriada e chapiscada. Não informaram a umidade do substrato na
data de aplicação do adesivo; porém, afirmam que a temperatura ambiente variava
entre 12 e 24ºC. No local incide um forte vento, o que deveria ser evitado durante a
aplicação do EPS com adesivo, porém isso não foi informado. Não foram realizados
ensaios para verificar a resistência à tração do substrato.
Barreira impermeável à água e permeável ao vapor de água: Aplicaram sobre o
substrato uma membrana pronta para uso de acordo com o boletim técnico do
fabricante.
Na Tabela 13 se apresentam alguns dados técnicos da barreira líquida que
constam do boletim de produtos do fabricante. Cita-se os critérios estabelecidos pela
Diretriz SINAT 005 – Revisão 2:2017, que constam nesse boletim.
.

Tabela 13 - Caso 2: Dados técnicos e propriedades da barreira impermeável
Boletim técnico
Especificação
Permeabilidade
ao vapor d’água
(P)

Norma
(método)

Critério

Resultado

ASTM E-2357

< 0.2 L / (s·m)²
a 75 Pa

0,016 L / (s·m)²
a 75 Pa

~ 0,33 mm

ASTM
D-1777

Espessura
Resistência à
penetração de água
após exposição UV e
envelhecimento por
calor (%)

AC 212, Seção
4.8 e AATCC
127 (Método de
coluna de água)

Impermeabilidade à
água

ASTM E 1233/
ASTM E-331

Teste de resistência à
água

ASTM – 2247

Resistência ao
crescimento de mofo

ASTM D-3273

Permeância ao vapor
de água (Pe)

ASTM E-96
Método B (água)

Espessura expressa
pela massa por
unidade de área
(k/m²) ou em mm
sem rachadura, sem
falha de adesão e
sem penetração de
água após exposição
UV e envelhecimento
por calor

vários critérios

ausência de
efeitos
deletérios
após 14 dias
de exposição
sem
crescimento
de mofo após
28 dias
medida

sem penetração de
água

ASTM D-4541

NFPA 285
(anteriormente
UBC 26-9)
Nota: 1 metric-perm = 86.8127 ng/(Pa.s.m²)

15 psi
(103 KPa)
sem aumento
do perigo de
fogo

Não pode haver
formação de gotas de
água na face oposta
à face exposta a uma
coluna de água de 55
cm de altura por um
período de 5 horas
(ICC AC 3838)

sem efeitos
deletérios após 14
dias de exposição
aprovada

5,7 perms DFT
[327 ng/(Pa·s·m²)]

Resistência de
aderência à tração
Teste de Fogo

Critério
Diretriz SINAT 005 –
Revisão 2:2017

≥ 10 metric-perm
ou
≥868 ng/(Pa.s.m²)

Não se refere aos
substratos pesados
aprovado

Fonte: Adaptada do boletim do produto - Sto Corporation

.
Adesivo: Foi utilizada a mesma argamassa polimérica do caso 1, portanto, com
os mesmos dados técnicos já citados (ver item 4.1).
Isolante: Placas de poliestireno expandido sintetizado, EPS (idem ao caso 1).
Base coating: Foi executado com o mesmo produto pré-fabricado utilizado no
adesivo (idem ao caso 1).
Primer ou selante e acabamento (idem ao caso 1).
Acabamento: Textura mineral.

4. Procedimentos básicos de execução
Na Tabela 14 listam-se os dados básicos na ordem de execução do
revestimento, por componente.
.
Tabela 14 - Caso 2: Dados básicos de execução do revestimento
Item

Componente

Dados básicos de execução

1

Substrato

a limpeza do substrato foi feita por verificação visual e lavagem com água sob
pressão;

2

Barreira

membrana aplicada em 2 demãos sobre o substrato umedecido;

3

Adesivo

preparado na obra conforme a necessidade de produção;
aplicado em faixas de 0,5 m de altura;
preparado na hora da aplicação de 25 em 25 kg;
utilizado dentro de 4 horas;

4

EPS

após aplicado em toda fachada foi planificado por raspagem, conforme o
prumo, utilizando-se desempenadeira dentada ou régua;

5

Base coating

foi executada com o mesmo material do adesivo, com tela de fibras de vidro
tipo normal (acabamento), tipo reforço (armadura) e tipo detalhe;

6

Encontro vertical
das alvenarias

não foram utilizados perfis de canto, porém, colocaram a tela de acabamento
que foi dobrada 10 cm sobre cada fachada;

7

Esquadrias

telas de armadura foram colocadas nos cantos das esquadrias para reforço e
foram denominadas “borboletas”;

8

Execução de
frisos e
impermeabilização

o projeto estabeleceu frisos horizontais impermeabilizados, sobre o base
coating e distantes entre si 19 cm, 29 cm e/ou 50 cm, conforme o projeto;

9

primer

foi aplicado sobre o base coating em 2 demãos na cor branca;

10

Acabamento

textura mineral;

Procedimentos básicos

O trabalho foi dividido por equipes de dois trabalhadores e um balancim. A
mesma equipe executava todas as etapas do revestimento. Na subida do
balancim executavam uma camada e desciam executando outra. A
programação foi feita pelo engenheiro responsável pela obra que também fez
o treinamento das equipes, a coordenação e a fiscalização dos trabalhos.

Fonte: A Autora – Dados de obra (2018)

.
As Fotografias 12 (a e b) são da fachada do stand de vendas que mostra o
aspecto final do acabamento.

Fotografias 12a e 12b - Acabamento das fachadas

(a) Stand de vendas

(b) Detalhe: acabamento com
textura mineral

Fonte: A Autora – Fotografias da obra: caso 2 (2018)

As Fotografias 13 (a e b) mostram a fachada frontal e no detalhe três etapas de
execução do EIFS. Na primeira etapa o base coating executado com frisos (cinza),
na segunda os frisos aguardando impermeabilização e na terceira o primer já
aplicado sobre o base coating e friso (branco).
Fotografias 13a e 13b - Fachada frontal e detalhe (bloco 1)

(a) Fachada frontal (bloco 1)

(b)

Detalhe da fachada frontal
(bloco 1)

Fonte: A Autora – Dados de obra (2018)

As Fotografias 14 (a e b) mostram as fachadas laterais dos edifícios e o detalhe
do balancim. Os trabalhadores executavam a segunda demão de primer.

Fotografias 14a e 14b - Fachadas laterais dos blocos A e B
Bloco B

balancim
Bloco A

EPS + base coating +
primer

(a) Fachadas laterais esquerdas

(b) Detalhe do balancim

Fonte: A Autora – Fotografias da obra: caso 2 (2018)

As Fotografias 15 (a e b) mostram o encontro da fachada lateral direita do
bloco A com a fachada frontal, e no detalhe o base coating executado, aplicação de
primer (branco), abas encapsuladas com EPS (fachada frontal) e abas em concreto
armado na fachada lateral (cinza) sem EPS.
Fotografias 15a e 15b - Fachadas e detalhes das abas

(a) Encontro da fachada lateral
direita com a fachada frontal (bloco
A)

(b) Detalhe das paredes e abas em
concreto armado: com placas de
EPS e sem placas de EPS.

Fonte: A Autora – Fotografias da obra: caso 2 (2018)

As Fotografias 16 (a e b) mostram o preparo do adesivo e o equipamento
utilizado para fazer a mistura.
.

Fotografias 16a e 16b - Preparo do adesivo

(a) Mistura de adesivo e água

(b) Equipamento para mistura

Fonte: A Autora – Fotografias da obra: caso 2 (2018)

Nas fachadas do bloco B, Fotografia 17a, se vê o primer (branco) sobre o base
coating (marrom), e na Fotografia 17b a colocação de EPS.
Fotografias 17a e 17b - Fachada bloco B e aplicação de EPS

Bloco B

(a) Fachada lateral – bloco B

(b) Aplicação de placas de EPS (bloco
B, fachada lateral direita)

Fonte: A Autora – Fotografias da obra: caso 2 (2018)

As Fotografias 18 (a e b) apresentam o base coating (cinza), primer (branco),
aba encapsulada com EPS, moldura em EPS e o estoque de EPS.

Fotografias 18a e 18b - Elementos das fachadas e estoque de EPS
molduras

(a) Detalhes

(b) Estoque de EPS

Fonte: A Autora – Fotografias da obra: caso 2 (2018)

5. Projeto e detalhes
Não foram disponibilizados os projetos executivos da obra. O engenheiro
responsável pela obra mostrou que possuía um esboço das fachadas e amplo
conhecimento do projeto e dos detalhes. Pode-se afirmar que os detalhes
executados nessa obra são semelhantes aos do projeto da obra do caso 1. Pôde-se
verificar os detalhes; porém, não comparando-os aos detalhes projetados.
As Fotografias 19 (a e b) apresentam o encontro da fachada do fundo com a
lateral direita do bloco B sem o perfil de canto e com tela normal, e o detalhe dos
encaixes das placas de EPS na lateral e no fundo das vigas das varandas.
Fotografias 19a e 19b - Reforço de canto e detalhe do EPS.

(a) Reforço de canto com
tela de acabamento

(b) Detalhe do encaixe entre as placas de EPS

Fonte: A Autora – Fotografias da obra: caso 2 (2018)

As Fotografias 20 (a e b) apresentam uma junta entre o EIFS e uma parede
com revestimento de argamassa. O engenheiro da obra informou que a junta
receberia uma limpeza e a aplicação de selante; porém, conforme Moreira (2015),
esse tipo de junta deve receber um perfil de dessolidarização (ver Figuras 33 e 34).
.
Fotografias 20a e 20b – Junta EIFS e revestimento de argamassa

Junta
Junta

EIFS

Rev. de
argamassa

(a) Encontro dos revestimentos

(b) Detalhe: junta

Fonte: A Autora – Fotografias da obra: caso 2 (2018)

.
As

Fotografias

21

(a,

b

e

c)

mostram

respectivamente

as

abas

impermeabilizadas, a posição da viga de borda da varanda e a tela de acabamento
(amarela) que em seguida seria colada sobre a superfície inferior da viga.
Fotografias 21a, 21b e 21c - Detalhes das fachadas

(a) Abas

(b) Viga de borda da varanda

Fonte: A Autora – Fotografias da obra: caso 2 (2018)

.

(c) Tela de acabamento

4.3 Análise dos estudos de casos
Na data da visita às obras, os revestimentos em cada caso estavam em etapas
diferentes. No caso 1, estavam finalizando a execução e, no caso 2, cada fachada
estava em uma etapa. Assim se pôde observar várias etapas.
Os substratos, em ambos os casos, são de alvenarias de blocos cerâmicos e
potencialmente possuem a resistência mecânica necessária para cumprir com as
exigências de desempenho, mas não foram realizados ensaios. Não se pôde
observar os substratos; porém, foi confirmada a informação de que as vedações
externas estavam com desvios de prumo. Essa informação revela a necessidade de
fixações mecânicas nos encontros e no centro das placas de EPS. As estruturas de
concreto armado, quando substratos, tiveram as superfícies vistoriadas e
desbastadas com esmerilhadeira com disco adiamantado, procedimento que
melhora a aderência.
A aplicação de barreira impermeável à água e permeável ao vapor de água que
nos dois casos somente poderia ser uma membrana, foi executada no caso 2, o que
também deveria ocorrer no caso 1.
Não foi possível verificar o período exato entre o término das alvenarias e o
início da aplicação do adesivo; porém, os responsáveis pelas obras informaram que
as alvenarias já estavam executadas por um período suficiente.
No caso 1 o EIFS não está distanciado do piso do térreo e recebeu rodapé
cerâmico. Mesmo sendo o EIFS nessa região bem impermeabilizado e o rodapé
bem executado, há a possibilidade de águas de chuvas e outras atingirem o
revestimento por infiltração (ver Fotografia 24), facilitada pelas dilatações e
contrações do material do rodapé. No caso 2, o revestimento foi iniciado
corretamente.
Nos dois casos foram usados adesivos que receberam água para seu preparo,
mas não houve relato se o fabricante foi consultado sobre a porcentagem de água
que o adesivo poderia perder para o substrato naquelas condições ambientais.
Pôde-se verificar no caso 2 que o adesivo foi aplicado durante uma
temperatura ambiente apropriada, e em toda a face da placa de EPS com espátula
dentada de 10mm. A aplicação do adesivo dessa forma garante melhor estabilidade
para a placa de EPS.

O fabricante do revestimento possuía, no site da empresa, fichas técnicas e de
segurança dos produtos para consulta, nessas afirmando que os adesivos foram
dosados para as resistências de aderência conforme a ETAG 004:2013 e outras
normas correlatas. No boletim técnico para o adesivo não se pôde verificar o número
da ETA correspondente, que seria uma informação importante para o cliente. No
caso 2, além do que foi citado, pôde-se constatar que o adesivo foi produzido e
utilizado dentro do período máximo de 4 horas, portanto, de acordo com as normas.
Observou-se que no caso 2 o preparo da argamassa e a execução do base
coating foram conforme a ETAG 004:2013. No caso 1 essas especificações estão
previstas no projeto executivo e foram confirmadas pelo engenheiro da obra. Os
reforços no base coating, na interface das alvenarias com as estruturas, não
puderam ser verificados; porém, no caso 1 esses constam no projeto executivo. Nos
dois casos os frisos foram impermeabilizados.
No caso 2 a placa de EPS colada na superfície vertical da viga externa da
varanda possui um encaixe no encontro com a placa de EPS colada na face inferior
da viga, portanto, na horizontal. Não se pôde confirmar a eficiência desse tipo de
encaixe quanto a infiltração de água; porém, a ausência de pingadeira pode
possibilitar que a água de chuva se infiltre no render e na emenda das placas de
EPS chegando ao adesivo.
Nos dois casos não consta no projeto a espessura mínima necessária do EPS
para o desempenho termoacústico, sendo que no caso 1 a espessura foi de 14 cm
definida pelo aspecto estético, e, no caso 2 de apenas 2 cm que possivelmente
obedece a outra norma, que não foi especificada.
A ETAG 004 (2013) estabelece que todos os tipos de EFIS devem ter fixações
mecânicas (ver item 2.3.5), como complemento às fixações químicas. Nos dois
casos não foram utilizadas fixações mecânicas.
No caso 1 se observa que foi indicado em projeto, para as aberturas, o detalhe
de reforço com tela necessário para a execução do revestimento no encontro inferior
com a esquadria. Para um melhor suporte e alinhamento do trecho superior do vão
das esquadrias, poderia ser utilizado um perfil de canto com tela incorporada ou de
arranque com pingadeira, para iniciar a colocação da placa de isolante. Não se pôde
verificar, no caso 2, se haviam pingadeiras nos parapeitos das esquadrias, mas se
propõe sempre utilizar um perfil pingadeira conforme indicado na Fotografia 22b, ou
a execução de um friso inferior impermeabilizado com a distância mínima d=2 cm da

borda interna das placas de EPS conforme a Figura 22. Se a espessura do EPS for
superior a 6 cm, pode-se executar o friso a 2 cm da face externa do EPS. A eficácia
desse detalhe não está confirmada na prática e deve ser utilizada com cuidado, pois
em vigas sobre vãos, em vários pavimentos e alinhadas pela face externa, esse friso
fará com que a água de uma viga pingue sobre a viga debaixo.
A Figura 22 apresenta um detalhe para a execução de friso inferior
(perspectiva, sem escala).
.
Figura 22 - Proposta de execução de friso

Fonte: A Autora (2018)

.
As Fotografias 22 (a e b) indicam os locais que deveriam possuir pingadeiras e
o local proposto para a execução do friso.
Fotografias 22a e 22b - Pingadeira para proteção dos vãos

(a)

(b)

Fonte: A Autora – Fotografias da obra: caso 2 (2018)

.

Outros detalhes importantes são referentes a instalação de parapeitos. A
proteção dos parapeitos na cobertura do caso 1 foi executada em concreto armado e
em granito, com pingadeiras formadas por frisos conforme projeto executivo. No
caso 2 não foi possível verificar os parapeitos.
A Fotografia 23 mostra a proteção do parapeito em granito na cobertura do
edifício do caso 1, sendo que somente foi possível fotografar este detalhe.
.
Fotografia 23 - Parapeito em granito

Fonte: A Autora – Fotografias da obra: caso 1 (2018)

Na Fotografia 24 se apresentam os acabamentos do parapeito sob as
esquadrias, e do rodapé do pavimento térreo em revestimento cerâmico, do caso 1.
Fotografia 24 - Detalhes parapeito e rodapé

Fonte: A Autora – Fotografias da obra: caso 1 (2018)

As juntas do revestimento com as esquadrias foram tratadas com selantes nos
dois casos. No caso 2 algumas juntas horizontais do revestimento coincidiram com
as juntas das estruturas e foram corretamente executadas. O engenheiro da obra

informou que a junta receberia uma limpeza e a aplicação de selante. Porém, esse
tipo de junta poderia receber um perfil de dessolidarização (ver Figuras 35 e 36).
Nos dois casos o acabamento foi especificado como “textura com
impermeabilização para a estanqueidade das fachadas”. Poder-se-ia, para um
melhor combate à infiltração, especificar com mais detalhes os materiais e a
execução do acabamento.
Em ambos os casos, apesar da existência de projetos, não se pôde afirmar que
existiam cálculos específicos para o dimensionamento do revestimento, nem mesmo
quanto a definição da resistência de aderência do adesivo.
Não foram confirmadas se as espessuras do EPS foram obtidas pelo estudo do
desempenho termoacústico, que é um item necessário para o início do projeto
básico, e se foram feitas verificações técnicas e analíticas. A espessura do EPS é de
1,9 cm em uma área grande das fachadas do caso 2, mas o EPS deveria ter no
mínimo 5 cm conforme a ETAG 004:2013, que somente admite espessuras menores
se forem sujeitas a ensaios comprovatórios. Além disso, fixações mecânicas não
foram previstas, nem nas quantidades mínimas.
Nos projetos, apesar de alguns procedimentos serem citados, poderiam
apresentar não somente os detalhes (peças gráficas) mas também a descrição dos
métodos construtivos de cada etapa conforme citado nos subitens de “a” a “h” do
item 5.2.
Assim, pôde-se perceber a existência de lacunas nos estudos de casos e
considerar que os projetos executivos estão incompletos quanto ao atendimento do
desempenho estrutural e em uso.
Propõe-se vinte itens apresentados no Quadro 11 como aspectos mínimos
identificados nos estudos de casos que influenciam no desempenho estrutural dos
EFIS aderidos, não considerando o componente opcional.

Quadro 11 - Itens que influenciam o desempenho
Itens considerados mínimos

Caso
1

Caso
2

1. dados no projeto que confirmem o dimensionamento da placa de
isolante para o desempenho termoacústico;

outro
objetivo

não

não

não

3. citação do número da ETA correspondente (EIMA). No Brasil
corresponderia a um DATec;

não

não

4. substrato pesado conforme ETAG 004:2013;

sim

sim

Condições do substrato (planeza e umidade)

não

não

informações sobre o período da execução entre a alvenaria e o
revestimento;

não

não

adesivos: argamassa polimérica e sua resistência

sim

sim

informação sobre a possível quantidade de água do adesivo
que pode ser perdida para o substrato;

não

não

sim

sim

10. aplicação do adesivo em toda a superfície da placa de
isolante;

sim

sim

11. espessura mínima da placa de isolante conforme a ETAG
004:2013;

não

não

12. perfil de arranque com pingadeira e distante 15 cm do piso

não

sim

13. quantidade mínima de fixações mecânicas por placa de
isolante

não

não

14. execução do base coating com argamassa polimérica (adesivo) e
tela (de fibras de vidro) normal.

sim

sim

15. colocação de perfil de canto nos encontros das vedações

não há

não

16. uso de tela de reforço nos cantos de esquadrias e portas

sim

sim

17. parapeitos com pingadeiras (quantidade);

sim

não

18. impermeabilização dos frisos (grande quantidade);

sim

sim

19. juntas tratadas no encontro do EFIS com outro revestimento de
fachada;

sim

sim

20. especificação do acabamento.

não

não

2. avaliação técnica para pré-dimensionamento do EIFS quanto
ao desempenho estrutural e em uso*

5.

Avaliação dos estudos de casos

6.

7.
8.

9.

adesivo utilizado dentro do período de 4 horas;

Nota: * a avaliação técnica para pré-dimensionamento, aqui considerada, refere-se no mínimo ao
conteúdo do item 5.2.

Fonte: A Autora (2019)

No Quadro 12 se apresenta uma avaliação percentual dos estudos de casos
considerando-se os itens do Quadro 11.
.

Avaliação – desempenho estrutural

Quadro 12 - Avaliação dos estudos de casos
Item, avaliação,
peso

Caso
1

1

muito alta

5

outro

5

2

muito alta

5

não

-

3

baixa

2

não

4

alta

4

5

alta

6

(A) 1, 2, 7, 10, 13, 19

Muito alta = 40%

não

-

(B) 4, 5, 12, 16, 17, 18

Alta = 32%

-

não

-

(C) 8, 9, 11, 14, 20

Regular = 20%

sim

4

sim

4

(D) 3, 6, 15

Baixa = 8%

4

não

-

não

-

20 itens

Ʃ % = 100%

baixa

2

não

-

não

-

7

muito alta

5

sim

5

sim

5

8

regular

3

não

-

não

-

9

regular

3

sim

3

sim

3

10

muito alta

5

sim

5

sim

5

11

regular

3

não

-

não

-

Por meio dos estudos de casos e conforme
as
porcentagens
consideradas
como
contribuição para o alcance do desempenho
estrutural, adotou-se como mínimo (A) + (B),
portanto:

12

alta

4

não

-

sim

4

40 + 32 = 72%

13

muito alta

5

não

-

não

-

14

regular

3

sim

3

sim

3

Propõe-se que 72% dos itens citados sejam
atendidos para “se considerar” que o projeto
foi
detalhado
e
pré-dimensionado
minimamente e a execução adequada para o
alcance de desempenho estrutural.

15

baixa

2

não
há

2

não

-

Caso 1

58%

16

alta

4

sim

4

sim

4

17

alta

4

sim

4

não

-

Caso 2

49%

18

alta

4

sim

4

sim

4

19

muito alta

5

sim

5

sim

5

baixa

3

não

-

não

itens e suas contribuições
para o alcance do desempenho
estrutural
-

20

não

-

Ʃ 75

Ʃ 44

Ʃ 37

100%

58%

49%

Fonte: A Autora (2019)

.

Caso
2

Resultado considerado:
Os casos estudados não
condições propostas.

atendem

as

5 ASPECTOS DE PROJETOS E AVALIAÇÃO TÉCNICA

Com o objetivo de auxiliar na fase de projeto com foco no desempenho
estrutural, apresenta-se um conteúdo mínimo para os projetos básicos e executivos
que inclui uma avaliação técnica analítica das principais tensões. Por projeto
executivo, entende-se a escolha e especificação dos materiais, o dimensionamento
para o desempenho termoacústico e estrutural, peças gráficas e os detalhes,
descrição da tecnologia e planejamento das etapas de execução.
Observa-se que há a obrigatoriedade de se atender às normas nacionais e
internacionais, muitas delas citadas nesse trabalho, bem como outras normas
pertinentes para a execução dos cálculos para o dimensionamento do substrato e do
revestimento.
Junginger (2014) destacou aspectos essenciais que devem ser considerados
em projetos de revestimentos de fachadas em geral, baseando-se na ABNT NBR
13755:1996,29 que foram utilizados como base para este trabalho. O autor, citando
os revestimentos de fachadas, afirma que “o projeto do revestimento visa produzir
detalhes e especificações técnicas de materiais e métodos construtivos adequados a
cada situação”, e ainda, “inúmeras são as variáveis que influenciam o
desenvolvimento de um projeto” (JUNGINGER, 2014, p. 2).
Dos aspectos destacados por Junginger (2014), cita-se os que se relacionam
diretamente ao EIFS e outros são incluídos com base nos capítulos anteriores.
a. “modulação das placas” de isolante;
b. “detalhes construtivos: encontro das placas em quinas verticais; encontro
com esquadrias, peitoris, pingadeiras; detalhes de requadro e reforço de
vãos, aplicação de telas de reforço etc.;
c. “tipo de substrato e sua forma de produção e controle, bem como
especificação de reforços quando necessário”;

29

Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerâmicas e com utilização de
argamassa colante – Procedimento.

d. “tipo de argamassa polimérica ou adesivo;
e. “tamanho dos panos de revestimento”. Previsão de juntas no revestimento
e juntas coincidentes com as juntas da estrutura;
f. “especificação das juntas de movimentação: geometria, posição, técnica de
execução”;
g. “técnica de assentamento das placas de isolante, aplicação do adesivo e
ferramentas utilizadas”;
h. “cuidados especiais durante a etapa de produção do revestimento”
(JUNGINGER, 2014, p.3).
5.1 Aspectos de projeto
O projeto executivo do revestimento EIFS deve apresentar, no mínimo, peças
gráficas, detalhes construtivos importantes e informações, tais como:
a. planta baixa de todos os pavimentos com indicação do número do
pavimento e dos trechos das fachadas que possuam variações na execução
do revestimento, como os reforços com telas em juntas e cantos das
esquadrias; frisos horizontais e verticais (se houver) na face externa do
base coating, as juntas do revestimento etc.;
b. vistas das fachadas indicando os mesmos itens citados nas plantas baixas;
c. vistas das fachadas com indicação da posição das placas de isolante e de
suas dimensões para corte: placa inteira, metade da placa e placa com
dimensões variadas, bem como suas espessuras.
Quanto aos detalhes construtivos, deve-se considerar todas as informações
que possam influenciar no desempenho geral do revestimento e impossibilitar
improvisos nas obras.
Propõe-se que o projeto executivo contenha detalhes sobre:
1. as camadas do revestimento, seus componentes e espessuras;
2. o substrato, seu tipo, suas resistências e suas espessuras;
3. o perfil de arranque com pingadeira, emendas entre os perfis de arranque e
desses com os perfis de canto;
4. os perfis de canto;
5. o traspasse das telas normais;
6. o encaixe vertical e horizontal entre as placas de isolante;

7.

as juntas das alvenarias com a estrutura;

8. as juntas do revestimento;
9. as juntas do revestimento coincidentes com as juntas das estruturas, se
houver;
10. as juntas verticais nos perfis de arranque para suas dilatações;
11. a colocação dos perfis de esquina ou perfis ângulo;
12. o acabamento dos encontros das vedações com perfis de canto ou
aparentes;
13. os perfis verticais para vãos de portas, janelas e aberturas em geral;
14. as telas de reforços nos cantos das janelas, portas e aberturas em geral;
15. os perfis horizontais tipo arranque (com ou sem pingadeira) para a
execução do revestimento nos vãos de janelas, portas, vigas das varandas;
e aberturas em geral;
16. os perfis de proteção sob os parapeitos;
17. a finalização do revestimento no seu encontro com saliências ou abas, se
houver;
18. a junta vertical do revestimento com outro tipo de revestimento, se houver.
A Figura 23 apresenta, conforme Primo (2009), o detalhe para o corte e a
execução do encaixe das placas de isolante (corte vertical, sem escala).
Figura 23 - Encaixe das placas de isolante

Fonte: Primo (2008, p. 21)

.
A Figura 24 mostra a disposição das placas de isolante com juntas
desencontradas nas superfícies e nos cantos (perspectiva, sem escala).

Figura 24 - Disposição das placas
de isolante

Fonte: Moreira (2015, p.12)

.
A Figura 25 mostra o detalhe da imprimação da tela normal com traspasse de
10 cm (perspectiva, sem escala).
.
Figura 25 - Imprimação da tela normal

do base coating

Fonte: Freitas e Gonçalves (2005, slide 43)

.
A Figura 26 se refere à instalação do perfil de arranque que deve estar no
mínimo 15 cm da face superior do piso acabado e apresenta uma forma possível de
colocação da tela de reforço (corte vertical, sem escala).
.

Figura 26 - Perfil de arranque com pingadeira
Tela normal

Fonte: Moreira (2015, p. 11)

.
A Figura 27 apresenta o detalhe de instalação do perfil de arranque ou perfil
“U”, com tela normal contornando o perfil (perspectiva, sem escala).
Figura 27 - Perfil de arranque com pingadeira e tela
normal

Fonte: Primo (2008, p. 25)

.

A Figura 28 apresenta o detalhe de instalação do perfil de arranque com
pingadeira e uma possibilidade de uso da tela de reforço (perspectiva, sem escala).
Figura 28 - Perfil de arranque com pingadeira e tela
de reforço

Fonte: Primo (2008, p. 25)

A Figura 29 mostra o detalhe do perfil de acabamento para a proteção das
extremidades (perspectiva, sem escala).
Figura 29 - Perfil de acabamento e proteção das extremidades

do base coating

Fonte: Primo (2008, p. 26)

A Figura 30 apresenta um perfil aparente proposto por Primo (2008), para o
acabamento das extremidades do revestimento (corte horizontal, sem escala).

Figura 30 - Perfil à vista para acabamento das extremidades

Fonte: Primo (2008, p. 31)

.
A Figura 31 apresenta em detalhe uma fixação mecânica instalada e suas
partes: base da bucha, prego e corpo da bucha (corte vertical, sem escala).
.
Figura 31 - Detalhe da fixação mecânica

Fonte: Silva, L. P. (2015, slide. 43)

.
A Figura 32 apresenta o detalhe de instalação dos perfis de proteção das juntas
horizontais de dilatação (corte vertical, sem escala).

Figura 32 - Proteção das juntas horizontais

Fonte: Primo (2008, p. 31)

A Figura 33 indica o local da tela de reforço nos cantos das janelas, podendose usar tela em formato “L” (vista frontal, sem escala).
.
Figura 33 - Tela de reforço nas esquadrias

Fonte: Freitas (2015, p. 46)

.
Para o encontro do revestimento com peças de concreto aparente, pode-se
fazer uma dessolidarização, conforme a Figura 34 (corte horizontal, sem escala).

Figura 34 - Ligação do revestimento com peças salientes

Fonte: Moreira (2015, p. 13)

.
A Figura 35 apresenta outro detalhe possível para e a execução da
dessolidarização por meio de uma junta (corte horizontal e perspectiva, sem escala).
.
Figura 35 - Perfil com fundo de junta incorporada

Fonte: Moreira (2015, p. 13)

.
A Figura 36 apresenta a proposta de Freitas (2015) para o perfil de
acabamento do revestimento sob o parapeito de concreto (corte vertical, sem
escala).
.

Figura 36 - Perfil de acabamento

Fonte: Freitas (2015, slide. 48)

.
A Figura 37 apresenta um detalhe possível de instalação do perfil de proteção
do parapeito (sem escala).
.
Figura 37 - Perfil de proteção do parapeito

Fonte: Schulz (apud Franco, 2019)

.
Quanto às cores das fachadas, Moreira (2015) afirma que os projetistas devem
ter cuidado com a escolha devido à refletância. No EIFS, o LRV - Light Reflectance
Value – não deve ser inferior a 30%. Uma fachada de cor preta possui o LRV = 0,
pois as cores escuras absorvem mais UV (raios ultravioletas); assim, a cor branca
possui o LRV = 100%.
No Quadro 13 apresentam-se os valores de LRV indicados por Moreira (2015)
para uma escala de preto-branco e as temperaturas medidas na superfície de dez
fachadas coloridas em temperatura ambiente de 26°C.
.

Quadro 13 - Temperaturas medidas em superfícies coloridas

Fonte: Adaptado de Moreira (2015, slides 10 e 11)

.
5.2 Avaliação técnica
As considerações técnicas abordadas neste trabalho se baseiam nos estudos
de Pereira (2009) e de Collina e Lignola (2010), que adotam condições de contorno
que simplificam os cálculos, não considerando a heterogeneidade dos materiais e os
aspectos específicos para o desempenho térmico.
1. Características básicas do substrato
a. tipo de alvenaria, módulo de elasticidade, resistência à compressão,
resistência à tração, coeficiente de condutividade térmica (ver itens 2.2;
2.3 e 3.2.1), coeficiente de dilatação térmica.
2. Características básicas dos componentes do revestimento
a. adesivo: tipo de adesivo, espessura mínima e coeficiente de
condutividade térmica (ver item 2.3.1), resistência de aderência
indicada pelo fabricante, coeficiente de dilatação térmica;
b. placas de isolante térmico – EPS: espessura mínima conforme seu
desempenho

termoacústico

e

ETAG

004

(2013),

módulo

elasticidade (ver item 2.3.2), coeficiente de dilatação térmica;

de

c. base coating: tipo de adesivo, com Ra≥0,08 MPa, conforme a ETAG
004 (2013), espessura total (subcamadas e tela de fibras de vidro),
coeficiente de condutividade térmica, coeficiente de dilatação térmica
(ver item 2.3.3);
d. acabamento: adota-se o sistema de pintura (ver item 2.3.4); porém,
esse não é abordado nesta avaliação.
3. Condições de contorno
Deve-se estabelecer, conforme Collina e Lignola (2010), as seguintes
hipóteses de contornos:
a. os eixos são de simetria, sendo o ponto x, y, z = 0, 0, 0 (zero)
localizado no centro da placa de isolante. A rotação no centro da placa
de isolante é igual a zero devido à simetria;
b. considera-se o comprimento da placa de isolante 2L indicado no eixo x;
c. o momento fletor (σM) e a tensão de cisalhamento (δ) são iguais a
zero na borda da placa de isolante. O comportamento do revestimento
é semelhante ao de uma viga em balanço com o engaste no ponto de
encontro dos eixos, e carga distribuída “q”.
A Figura 38 apresenta o esquema considerado para o comportamento do
conjunto adesivo-isolante.

Figura 38 - Comportamento do conjunto adesivo-isolante

Fonte: Buffoni30 (2006?, p. 5)

d. o adesivo tem o comportamento mecânico de molas31 independentes
sobre o substrato;
e. pode-se considerar o substrato como uma base rígida se seu módulo
de elasticidade for muito superior ao módulo de elasticidade do
adesivo. Conforme Collina e Lignola (2010), o módulo de elasticidade
do isolante (Ep) é aproximadamente 500 vezes menor que o do
substrato (Em);
f.

a espessura da placa de isolante térmico EPS.

A Figura 39 apresenta o posicionamento dos eixos como descrito nas
condições de contorno, sendo “a” a largura da placa de EPS; “e” sua espessura e “L”
a metade de seu comprimento (perspectiva, sem escala).

30

BUFFONI, S.S.O. Apostila - Resistência dos materiais. Rio de Janeiro, 2006?. Universidade Federal
Fluminense – Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda.
31
A mola possui flexibilidade elástica relativamente alta, isso apresenta grandes deformações quando
solicitada. A rigor todas as peças possuem alguma flexibilidade já que não existe um corpo totalmente rígido. A
mola
opõe-se
à
força
que
a
ela
está
aplicada,
armazenando
energia
potencial.
https://www.ime.usp.br/~oda/contents/01Matem%E1tica/01Sistemas%20Din%E2micos/04_Elem_Sist_Mec.pdf

Figura 39 - Condições de contorno: posição dos eixos x, y, z

Fonte: Adaptada de Collina e Lignola (2010, p. 5)

.
4. Considerações sobre o comportamento mecânico do substrato
Collina e Lignola (2010) afirmam que as maiores tensões de tração, para o
clima europeu, ocorrem no revestimento EIFS durante o inverno e podem ser até
75% menores que nas vedações com revestimentos de argamassa. Os autores
propõem a verificação da tensão normal axial (σN), do momento fletor (σM) e das
máximas tensões (σmax) no centro do substrato, admitindo-se que toda deformação
térmica desse é restringida pela estrutura e um comportamento elástico linear é
assumido para os materiais.
a. a tensão normal (σN) no substrato, no eixo y, é obtida pela Equação 3.
Equação 3

σN = v ∙ Em
Sendo:

σN

= tensão normal axial;
v
= variação no comprimento pela dilatação térmica linear;
Em = módulo de elasticidade do substrato (ver item 2.2).

Pode-se obter o valor da contração ou dilatação térmica linear (v) pela
expressão:
v=

αm ∙ (tm - tr)

Sendo:
αm

= coeficiente de dilatação térmica do substrato, unidade ºC‾¹;

tr

= temperatura ambiente de referência durante a construção do substrato quando não atuavam
tensões;
= temperatura média considerando as temperaturas superficiais (externa e interna) do
substrato sem os revestimentos.

tm

As Figuras 40 (a e b) exemplificam com valores hipotéticos as temperaturas
medidas num dia típico de verão, as temperaturas num dia típico de inverno e os
fluxos de calor. São consideradas neste exemplo as temperaturas nos ambientes
externo e interno respectivamente 32⁰ C e 20⁰ C.
.
Figuras 40a e 40b - Exemplos para os valores das temperaturas

Legenda:
t1
t2
tse'
tse
tsi

= temperatura superficial externa;
= temperatura superficial interna;
= temperatura na face interna do isolante;
= temperatura na face externa do substrato;
= temperatura na face interna do substrato

Fonte: Adaptadas de Freitas (2015, slide 66); Collina e Lignola (2010, p. 3)

b. o comportamento mecânico do substrato ao momento fletor (σM),
conforme Collina e Lignola (2010), é obtido pela Equação 4.
Equação 4

σM = ± (μ ꞏ Em ꞏ em)/2
Sendo:

σM

= momento fletor;
em = espessura do substrato;
μ
= deflexão em cada ponto da curva de deformação.

A deflexão da curva, é obtida pela expressão:

μ = αm ∙ (Δθ / em)
Sendo:
αm
Δθ

= coeficiente de dilatação térmica do substrato;
= variação da temperatura no substrato (tse - tsi) sem revestimento.

c. a tensão máxima será a maior tensão encontrada pela combinação dos
valores das tensões normais e momentos fletores. Conforme Collina e
Lignola (2010), tanto para o inverno como para o verão, os momentos
fletores possuem valores insignificantes se comparados com as tensões
normais. A tensão máxima no substrato se obtém pela Equação 5.
Equação 5

σmax = σM ± σN
Sendo:

σmax = tensão máxima;
σM
= momento fletor;
σN
= tensão normal.
Os valores encontrados para σN, σM e σmax, devem ser criticados
observando-se o item 2.2, e devem atender os valores determinados pela ETAG
004:2013.
5. Verificação do comportamento mecânico do conjunto adesivo-isolante
A Figura 41 apresenta os eixos x e y, sendo x = L para um comprimento de
placa igual a “2 L”. No eixo y são representados os valores das tensões atuantes.
Figura 41 - Esboço da placa de isolante e do adesivo nos eixos x, y

Fonte: Collina e Lignola (2010, p. 5)

A rigidez do adesivo (ka) é como a rigidez de uma mola e é expressa por:
ka = Ea / ea
Sendo:
ka
Ea
ea

= rigidez do adesivo;
= módulo de elasticidade do adesivo;
= espessura do adesivo.

A correlação da rigidez do adesivo com o módulo de elasticidade e com a
espessura da placa de isolante determina, conforme os autores, o coeficiente de
dilatação do conjunto adesivo-isolante que é dado pela expressão:

Sendo:

α

= coeficiente de dilatação do conjunto placa de adesivo-isolante;

Ep
ep

= módulo de elasticidade do isolante;
= espessura do isolante.

A Equação 6 é a equação diferencial representativa do conjunto adesivoisolante.
Equação 6

Fazendo-se a integral da Equação 6 se obtem a Equação 7.
Equação 7

Sendo:

α = coeficiente de dilatação do conjunto adesivo-isolante;
A, B, C e D = constantes.

Utilizando-se as Equações 8, 9, 10 e 11 e fazendo “β = α ∙ L” determina-se as
constantes A, B, C e D.
Equação 8

.
Equação 9

.
Equação 10

.
Equação 11

.
Atribuindo-se valores para os comprimentos (x) de zero a “L” na integral que
determina os valores de “w” (Equação 7), pode-se encontrar as tensões no adesivo
considerando σN=kaꞏw. Conforme Collina e Lignola (2010), a tensão normal
máxima está na borda livre e gera o máximo deslocamento transversal. Os autores
exemplificam a variação das tensões normais no conjunto e as deformações com o
adesivo aplicado em toda a área da placa, num dia de inverno europeu. Os valores
das tensões de tração são positivos e o comprimento de metade da placa de
isolante (x = L).
A Figura 42 apresenta o gráfico encontrado pelos autores para seu exemplo.
Observa-se o comportamento das tensões de tração e deformações, no inverno.
.

Figura 42 - Gráfico das tensões normais no conjunto adesivo-isolante

Fonte: Collina e Lignola (2010, p. 7)

Collina e Lignola (2010) afirmam que os gráficos das tensões normais e dos
momentos fletores obtidos em seus estudos poderiam levar à conclusão de que a
aplicação do adesivo nas bordas é suficiente; porém, essa conclusão desconsidera
que no verão a tensão de compressão, sendo restringida somente nas bordas, e,
portanto, sem aderência no centro, faz com que a placa de isolante tenha perda de
estabilidade. Nesse caso, o comportamento da placa pode ser comparado ao de
uma viga simplesmente apoiada de comprimento 2 L, e a máxima tensão será muito
próxima da tensão crítica.
A Fotografia 25 mostra a queda do revestimento com o adesivo aplicado
indevidamente.
Fotografia 25 - Revestimento sem estabilidade
Falta de aderência

Fonte: Moreira, N., (2015, slide 12)

Ainda, para garantir a estabilidade, conforme a ETAG 004 (2013), deve-se
consultar as normas de cada país referentes ao combate a incêndios, a localidade e
considerar a arquitetura da edificação, pois, para atendê-las, pode-se necessitar de
uma quantidade maior de fixações mecânicas que a considerada mínima obrigatória.

A Figura 43 apresenta os gráficos das tensões normais e dos momentos
fletores, com o adesivo aplicado em toda área de contato com a placa de isolante,
no verão e no inverno. No eixo y são representados os valores das tensões normais
no adesivo, sendo positivos para tração (y>0) e negativos para compressão (y<0).
Para os gráficos dos momentos fletores nos isolantes, os valores positivos são
representados em y<0 e os negativos em y>0. Os valores são os encontrados por
Collina e Lignola (2010) num estudo de caso e estão apresentados neste trabalho
como referências para o entendimento de suas grandezas (gráficos sem escala,
porém com proporcionalidade aproximada).
Figura 43 - Gráficos das tensões, distâncias e deformações

Fonte: Adaptada de Collina e Lignola (2010, p. 7, 8 e 9)

.
Os valores encontrados para as tensões e para os momentos fletores devem
ser criticados observando-se os itens 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e os critérios descritos nos
itens 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5 devem ser atendidos.

6. Fator de segurança
Quanto à determinação do fator de segurança da placa de isolante, Collina e
Lignola (2010), afirmam que a tensão máxima no isolante é praticamente
independente da sua espessura (ver Equação 3); porém, a tensão crítica se
relaciona com essa; assim, quanto menor a espessura, maior será a possibilidade
de falhas de estabilidade. Ainda influenciam negativamente, ou seja, reduzem a
estabilidade: a falta de planeza da placa de isolante e seus defeitos de fabricação; a
alta esbeltez da placa e o seu baixo módulo de elasticidade. Os autores afirmam que
somente com a melhoria desses fatores se pode ter uma melhor estabilidade, mas o
fator predominante é a aplicação do adesivo em toda a placa devido ao seu
comportamento mecânico.
Os autores propõem a determinação da tensão crítica (σcr) pela Equação 12.
Equação 12

Obtêm-se o fator de segurança (FS) pela relação entre a tensão crítica e a
tensão máxima admissível, FS = σcr / σmax.
Os autores aconselham FS ≥ 2. Os valores de FS quando 1 ≤ FS < 2 podem
desconsiderar a existência de defeitos na placa e menores que 1 permitem que a
tensão crítica seja inferior à tensão máxima admissível e a placa de isolante não terá
segurança quanto à estabilidade. Nesses casos, deve-se aumentar a espessura da
placa de isolante.
7. Tensão de cisalhamento
Para um pré-dimensionamento do revestimento, pode-se adotar o módulo de
cisalhamento do adesivo (Ga) igual a 300 MPa, conforme Collina e Lignola (2010), e
a tensão de cisalhamento máxima pode ser determinada pela Equação 13.
.

Equação 13

Sendo:

σN

= tensão normal no adesivo;
Ga = módulo de cisalhamento do adesivo.

Conforme Collina e Lignola (2010), as tensões de cisalhamento geralmente são
altas e proporcionais às espessuras do adesivo e da placa de isolante; portanto, o
adesivo deve ser especificado pelo fabricante para suportar a tensão de
cisalhamento.
5.2.1 Exemplo 1: Determinação das tensões no substrato
1. Dados básicos
A Figura 44 apresenta os valores das temperaturas no revestimento e no
substrato, num dia de verão, adotadas para o desenvolvimento do exemplo
numérico. Considera-se a temperatura do ambiente interno = 20⁰ C e do externo =
32,6⁰ C (representação sem escala).
Figura 44 - Valores das temperaturas

Fonte: Adaptada de Freitas (2015, slide 66);
Collina e Lignola (2010, p. 3)

.
Para o substrato, adesivo, isolante térmico e base coating se adota neste
exemplo:

a. substrato pesado
Tipo de vedação: alvenaria de blocos cerâmicos; espessura = 12 cm;
variação da espessura pela dilatação térmica do substrato = 8 μm/m;
módulo de elasticidade = 5 GPa; resistência média à compressão = 5 MPa.
b. adesivo
Tipo de adesivo: monocomponente; espessura = 5 mm; módulo de
elasticidade = 1.200 MPa; coeficiente de dilatação térmica aproximado =
1,2x 10ˉꞏ ꞏCˉ¹.
c. isolante térmico:
Tipo de isolante: EPS; dimensões superficiais da placa = 125 x 50 cm;
espessura conforme o desempenho térmico = 80 mm; módulo de
elasticidade = 12 MPa; variação da espessura pela dilatação térmica = 70
μm/m.
2 . Condições de contorno
São adotadas as condições do texto teórico. Quanto aos eixos, posiciona-se o
ponto x, y, z = (0, 0, 0) no centro da placa como referência. No eixo y se representa
a espessura da placa.
3. Determinação da tensão normal (σN) no centro do substrato
a. coeficiente de dilatação térmica da alvenaria de blocos cerâmicos (αm).
αm = 8 x 10ˉ⁶

b. valor da contração ou dilatação térmica linear (v)
v = αm ∙ (tm - tr)
v = (8 x 10ˉ⁶ ) ∙ (27,8 – 20)
v = 6,24 x10ˉ⁷

.
c. tensão normal (σN)

σN = v ∙ Em
σN = (6,24 x10ˉ⁷ ) ∙ (5 x 10³)
σN = 31,2 x 10‾⁴
σN= 0,003 MPa
.
4. Determinação do momento fletor (σM) no centro do substrato
μ = αm ∙ (Δθ / em)
Δθ = (29,1 – 26,4) = - 2,7⁰ C, fluxo de calor negativo (Fv)
μ = (8 x 10ˉ⁶ ) . (- 2,7/0,12)
μ = 1,8 x 10ˉ⁴

σM = ± (μ ∙ Em ∙ em)/2
σM = ± [(1,8 x 10ˉ⁴ ) ∙ (5 x 10³) ∙ (0,06)] / 2
σM= ± 0,054 MPa
.
5. Valor da tensão máxima no centro do substrato
σmax = σM ± σN
σmax = 0,054 - 0,003= 0,051 MPa
σmax = 0,054 + 0,003= 0,057 MPa
.
5.2.2 Exemplo 2: Determinação do fator de segurança, para as tensões na placa de
isolante
Observa-se que neste exemplo numérico os dados permanecem iguais aos do
Exercício 1.
.

σcr = (3,14² ∙ 0,08²) / (2 ∙ 0,625)²
σcr = 0,0404 MPa
.

ν = αp (tm - tr)
v = (7 x 10ˉ⁵ ) ∙ (2,7)
v = 19 x 10ˉ⁵

σmax = v ∙ Ep
σmax = (19 x 10ˉ⁴ ) ∙ (12)
σmax= 0,0228 MPa
FS = σcr / σmax
FS = 40,0 / 22,8 (valores em KPa)
FS = 1,75

.
A tensão máxima de 22,8 KPa no isolante é constante, pois varia em função
do coeficiente de dilatação térmica do material e da temperatura.
Para a análise dos valores de FS, nessa dissertação, consideram-se três
faixas: valores inválidos, valores críticos e valores possíveis.
A Tabela 15 que apresenta os valores calculados das tensões críticas e
máximas e os fatores de segurança em função das espessuras de placas de
isolante.
.
Tabela 15 - Tensões críticas, máximas e fatores de segurança

Fonte: A Autora (2019)

Pelos valores encontrados, destaca-se que a espessura da placa de isolante
de 80 mm atende ao desempenho térmico; porém, para atender o desempenho
estrutural, a espessura deve ser no mínimo 85 mm (FS=2) para a placa ter
estabilidade, portanto, na faixa 3. Os valores demonstram a grande influência da
espessura do isolante na estabilidade do revestimento
5.2.3 Exemplo 3: Determinação da tensão de cisalhamento no conjunto adesivoisolante

Utiliza-se neste exemplo os dados do item 5.2.2, através dos quais se obteve o
valor de 22,8 KPa para a tensão máxima na placa de isolante. Adota-se o módulo de
cisalhamento do adesivo (Ga) igual a 300 MPa.

δmax = 0,0228 / [(5 / 300) + (12 / 80)] ⁰ ∙⁵
δmax = 0,056 MPa

Deve-se escolher um adesivo que tenha sido fabricado para suportar tensões
maiores que 56 KPa e esteja de acordo com o critério definido pela ETAG 004:2013.

5.2.4 Exemplo 4: Avaliação das tensões resultantes
No Quadro 14 os valores dos estudos de Collina e Lignola (2010) são
agrupados e apresentados para se verificar o atendimento dos critérios da ETAG
004:2013. Portanto, os valores do quadro não têm relação com os exemplos
anteriores. Inclui-se outras normas e indicações de itens desse trabalho.
.

Quadro 14 – Exemplo de avaliação das tensões resultantes

Substrato*

Valores
KPa

Verão*
KPa

Inverno*

σN

-7

5

σM

54

46

σmax

61

51

Conjunto
adesivo-isolante*

Adesivo-substrato

σN

- 315

- 45

67

195

δmax

Ra

σM
Isolante*

Componentes do revestimento

Adesivo*

Ra

KPa

650

Isolante-adesivo
12

Critérios
MPa
(KPa)
Resistência mínima
à tração do substrato
≥ 1,5 MPa
(1500 KPa)

40

σmax

25,2

FS

1,6

Avaliação

ETAG 004

atende ao critério

(ver Cap. 2,
item 2.2)

Ra ≥ 0,25 MPa
Resistência de
aderência mínima ≥
0,5 MPa (500 KPa)

--EN 12004

atende ao critério

(ver Cap. 2,
item 2.3.1)

frk ≥ 0,03 MPa (30
KPa) para o isolante

EN 12090;
ETAG 004

Ra ≥ 0,5 MPa (500
KPa) para o adesivo

(ver Cap. 5,
item 5.2 e
5.2.3)

≥ 0,08 MPa

-8

σcr

Critérios
Valores em
KPa

não atende ao
critério**

---(ver Cap. 5,
item 5.2)

Verificar o FS
---FS = σcr / σmax

≥2
(ver item 5.2 e
5.2.2)

não atende ao
critério adotado

Nota:
* valores das tensões atuantes sem considerar coeficientes de segurança;
** considerando-se as resistências de aderência mínimas para o adesivo e isolante, portanto, deve-se utilizar
materiais mais resistentes.

Fonte: A Autora (2019)

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As diferenças entre as condições ambientais brasileiras e as condições na
Europa requerem ainda muitos estudos e ensaios dos materiais e de suas
características para serem utilizados no Brasil.
Os materiais utilizados no EIFS possuem características importantes para o
desempenho estrutural que foram identificadas nesse trabalho, principalmente os
coeficientes de dilatação térmica que quanto mais compatíveis, mais contribuem
para o desempenho do revestimento.
Nos estudos de casos, evidenciaram-se as lacunas nos projetos que devem
incluir o pré-dimensionamento, informações do modo de execução e um
planejamento detalhado para o obra. Considerando-se vinte itens observados nos
estudos de casos como parâmetros técnicos, concluiu-se que os dois casos não
atenderam o mínimo necessário para o desempenho estrutural.
Para o revestimento EIFS possuir desempenho muitos fatores devem ser
observados. Entre eles, concluiu-se que os principias estão relacionados às
características dos materiais, aos projetos e aos detalhes (peças gráficas), à
estabilidade e à forma de execução. Estes são fundamentais em razão das
constatações das suscetibilidades do revestimento às ações ambientais de origens
higroscópicas e térmicas, que podem, além de desestabilizá-lo, gerar muitas
patologias. A estabilidade depende principalmente da resistência do adesivo, do seu
modo de aplicação e da espessura da placa de isolante; devem, porém, ser
determinadas e verificadas as principais tensões que ocorrem no substrato, no
adesivo, no isolante e no conjunto placa de isolante-adesivo, por meio de avaliação
técnica como proposta e exemplificada nesse trabalho.
Deve-se dar extrema importância ao tipo e ao modo de aplicação do adesivo.
Sua execução incorreta pode, pelas deformações no verão, sujeitar o isolante a
grandes tensões, que, se ultrapassarem a tensão crítica desestabilizarão
completamente o revestimento. A estabilidade também é influenciada pela qualidade
do adesivo, que se rompe quando sujeito às grandes tensões de cisalhamento. Para
o uso no Brasil, deve-se dimensionar e avaliar o comportamento do revestimento
aos choques térmicos.
Recomenda-se que a empresa que executar o EIFS também execute a
vedação externa, pela necessidade de planeza da vedação para a correta aplicação

do adesivo. Dessa forma, pode-se certificar que o substrato possui a resistência à
tração e umidade necessárias, o que melhora a aderência do revestimento ao
substrato. O fabricante deve informar no boletim do produto intervalos possíveis para
as quantidades máximas de água que podem ser perdidas pelo adesivo para alguns
tipos de substratos e suas umidades, relacionando-as a intervalos de temperatura e
umidade do ambiente, obviamente por meio da execução de ensaios laboratoriais e
registros de obras, ou deve alertar os construtores da importância dessas
informações, possibilitando-lhes solicitar consultoria que, se não o fizerem, ficam
responsáveis por problemas relacionados.
Demonstrou-se que para a determinação da espessura da placa de isolante se
deve usar um fator de segurança ≥ 2. Recomenda-se verificar o valor de FS obtido
entre esses critérios: utilizando-se a espessura do isolante calculada para seu
desempenho termoacústico; utilizando-se a espessura mínima prevista na ETAG
004:2013 e considerando-se a esbeltez da placa de isolante, nunca, contudo, menor
que dois.
Recomenda-se que o EIFS do tipo aderido sempre seja executado com
fixações mecânicas em quantidade mínima determinada por placa de isolante, como
previsto na ETAG 004:2013 que remete aos fabricantes a responsabilidade pela
definição dessa quantidade, nunca sendo inferior a duas fixações por placa de
adesivo.
A vulnerabilidade desse revestimento ao fogo exige que o base coating e o
acabamento sejam íntegros e protejam o EPS; portanto, recomenda-se que o
acabamento seja especificado no projeto executivo e que tenha sua eficácia
comprovada.
Uma avaliação do uso do revestimento relacionada com a sua manutenção se
faz necessária para não se privar dos possíveis benefícios no conforto, na economia
de energia e na proteção das estruturas em razão das dificuldades de manutenção.
Recomenda-se considerar que os períodos de ocorrência da manutenção devam ser
diferenciados levando-se em conta as dimensões das fachadas e seus detalhes, as
ações atmosféricas locais e o tipo de EIFS executado.
O provável crescimento do uso do EIFS no Brasil demanda a existência de
Normas Brasileiras específicas que, além dos aspectos tratados nesse trabalho,
incluam outros requisitos e abordem a supervisão da execução e os métodos para a
realização da manutenção. Visto a necessidade desse revestimento ter projetos bem

detalhados, propõe-se a existência de Norma Brasileira ou DATec específico para os
projetos.
Incentivando-se a pesquisa desse revestimento, pode-se contribuir para o
desenvolvimento e o uso seguro dessa tecnologia e possivelmente mitigar alguns
efeitos danosos ao meio ambiente devidos aos processos de produção da indústria
da construção civil.

Sugestões para pesquisas posteriores
1. Referências técnicas brasileiras para o revestimento externo com isolante
térmico;
2. O comportamento mecânico do revestimento externo com isolante térmico
constituído por diferentes isolantes;
3. Requisito de resistência ao impacto de corpo mole para o revestimento
externo com isolante térmico;
4. Influência da umidade do substrato na resistência de aderência do adesivo
em revestimentos externos com isolante térmico;
5. Influência da barreira impermeável à água e permeável ao vapor na
resistência de aderência de revestimento externo com isolante térmico;
6. Manutenção e durabilidade do revestimento externo com isolante térmico;
7. O desempenho ao fogo do revestimento externo com isolante térmico;
8. Estudo das argamassas poliméricas nacionais para uso no revestimento
interno com isolante térmico;
9. Estudo da ocorrência de pontes térmicas em fachadas com EIFS no Sul do
Brasil.
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