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RESUMO 
 
As soluções ETICS (External Thermal Insulation Composite System) devem garantir, em simultâneo, a 
impermeabilização das fachadas, o seu reforço estético, o incremento da resistência térmica e a melhoria 
de desempenho face às ações climáticas, o reforço da proteção contra riscos de incêndio, assim como 
evitar a proliferação de agentes biológicos. O desempenho in situ do sistema está dependente das 
características do revestimento de acabamento que deve conferir resistência à fissuração, elevada 
impermeabilização e permeabilidade ao vapor de água, sem comprometer questões de natureza estética, 
como a textura e a coloração desse acabamento. Muito recentemente, com o surgimento de 
revestimentos orgânicos de nova geração, à base de resinas acrílicas modificadas, aditivos específicos e 
pigmentos frios, designados por pigmentos refletantes, a patologia relacionada com a perda de cor e a 
fissuração, em resultado da elevada temperatura superficial, vem sendo consideravelmente mitigada, 
melhorando a estabilidade da cor do revestimento e, consequentemente, a sua impermeabilização. 
 
O revestimento da fachada de um grande Centro Comercial no Norte de Portugal, com a aplicação de 
uma solução ETICS de cor escura à base de resinas acrílicas modificadas, aditivos específicos e 
pigmentos frios, foi alvo de estudo in situ. O novo sistema ETICS permitiu reduzir as patologias da 
fachada pré-existente associadas ao envelhecimento do revestimento superficial, com reforço do 
conforto térmico e da proteção ao fogo. Adicionalmente, salienta-se que o custo de aplicação foi 
reduzido face à solução convencional, sendo que, após mais de um ano de utilização, esta apresenta-se 
sem qualquer patologia associada. 
 
PALAVRAS CHAVE: Reabilitação Construtiva; ETICS; Desempenho Funcional; Pigmentos Frios; 
Durabilidade. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Segundo dados do Euroconstruct, a área das fachadas dos edifícios no mercado português, representa 
15 milhões de m2, com 10% do referido valor referente ao setor terciário. Neste setor, a aplicação de 
ETICS corresponde a 450 mil m2 [1]. 
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A fachada é uma parte essencial no desempenho e na valorização global do edifício, devendo cumprir 
exigências funcionais relacionadas com a segurança, o conforto e a durabilidade, estipuladas por via 
regulamentar. No entanto, os novos desafios resultantes de opções arquitetónicas em constante evolução 
atuam como forças motrizes para o desenvolvimento de soluções construtivas diferenciadoras que se 
traduzem, quando mal projetadas e executadas, no surgimento precoce de cenários de patologia e que 
conduzem ao descrédito generalizado das referidas soluções. Neste contexto, a patologia associadas à 
seleção inadequada dos materiais, à qualidade deficiente da sua aplicação, bem como à falta de um 
programa de manutenção adequada, constituem um desafio, não somente para os executantes, como 
também para os fabricantes, projetistas, construtores e donos de obra. Em condições de aplicação correta 
e rigorosa, associado a um programa de manutenção adequado, é expectável que o sistema ETICS tenha 
uma vida útil de 25 [2] a 30 anos [3]. Neste tipo de sistemas, as características dos revestimentos de 
acabamento tomam particular relevância no desempenho final da fachada [2]. 
 
Durante largos anos, o uso de cores escuras em revestimentos orgânicos convencionais determinou o 
surgimento de fissuras superficiais, dadas as altas temperaturas atingidas pelo revestimento em resultado 
da absorção solar. Com a fissuração, a infiltração de água nas áreas afetadas compromete o desempenho 
do sistema, provocando o destacamento do revestimento superficial, entre outros cenários de patologia 
de caráter funcional. O surgimento de revestimentos orgânicos de nova geração, à base de resinas 
acrílicas modificadas, aditivos específicos e pigmentos frios ou refletantes, permite mitigar os cenários 
de patologia relacionadas à perda de cor e à fissuração generalizada em resultado da elevada temperatura 
superficial, melhorando a estabilidade da cor, assim como a sua impermeabilidade. 
 
O caso de estudo em análise corresponde à empreitada de ampliação e reabilitação do Centro Comercial 
NorteShopping, em Matosinhos, cujas obras foram concluídas em 2020. A intervenção pretendeu 
cumprir tanto exigências estéticas como de desempenho funcional, relacionadas com o reforço do 
comportamento ao fogo do sistema, com a melhoria do desempenho térmico da fachada e com a adoção 
de uma textura rugosa idêntica à dos painéis originais. Para cumprir a solução especificada pelo cliente, 
foi desenvolvida uma solução ETICS composta por lã de vidro com 60mm de espessura e elevada 
densidade, com classe de reação ao fogo da placa isolante A2-s1,d0 (EN 13501-1) e classe de reação ao 
fogo do sistema B-s1,d0 (EN 13501-1) [4]. A textura rugosa da solução de revestimento ETICS para 
imitação dos painéis pré-existentes foi desenvolvida com argamassa à base de ligantes de cal aérea, 
ligantes hidráulicos com argila calcinada com efeito pozolânico e baixos teores de cimento, ligantes 
orgânicos, fibras, hidrófugos e cargas, avaliada de acordo com a norma harmonizada EN 998-1:2016 - 
Specification for mortar for masonry. Part 1: Rending and plastering mortar [5]. A solução final de 
primário e acabamento colorido aplicados sobre o revestimento texturado é constituída por resinas 
acrílicas modificadas com a tecnologia de cool pigments. O primário é um elemento essencial da solução 
de acabamento por atuar como um elemento que protege a pintura final da alcalinidade vinda do suporte 
rico em cal, compatibilizando a pintura com esse substrato. Volvido um ano e meio sobre a aplicação 
da solução de reabilitação da fachada, pretende-se avaliar in situ o desempenho da solução de 
reabilitação implementada, realizando para o efeito um conjunto de ensaios de desempenho. 
 
A estrutura do artigo é a seguinte: no capítulo 2 é estabelecida uma síntese de trabalhos relacionados 
com a incorporação de pigmentos frios em revestimentos ETICS, no capítulo 3 são descritos os materiais 
e os métodos aplicados no estudo experimental implementado, no capítulo 4 são apresentados os 
resultados e é efetuada a sua discussão, e no capítulo 5 são sintetizadas um conjunto de conclusões. 
 
2. INCORPORAÇÃO DE PIGMENTOS FRIOS EM REVESTIMENTOS ETICS 
 
O sistema ETICS é composto por argamassas e um conjunto de acessórios complementares previamente 
testados e de compatibilidade validada por via de uma ETA (European Technical Approval) [6]. Neste 
contexto, as orientações previstas na especificação ETAG 004 [7], têm como objetivo especificar as 
exigências funcionais que o sistema ETICS deve garantir para efeitos de utilização como isolamento 
exterior de paredes de edifícios, para além da prescrição de métodos de avaliação do referido 
desempenho em distintos cenários de projeto, e de execução in situ, destacando-se o conforto visual, 
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com superfícies sem fissurações, destacamentos ou perdas de homogeneidade no brilho e na cor, e a 
regularidade superficial, com superfícies planas, com juntas e arestas retas. 
 
A seleção de cores fortes pode conduzir ao envelhecimento precoce do acabamento final, com 
ocorrência de fissuração e perda de cor. Por outro lado, a seleção de cores claras, ainda que a formulação 
dos revestimentos contemple agentes fungicidas, pode originar a ocorrência de lixiviados, favorecendo 
o aparecimento de fungos e algas. Para prevenção do envelhecimento precoce, a especificação ETAG 
004 refere 80ºC como a temperatura máxima superficial para qualquer revestimento ETICS, contudo a 
nova norma EAD 040083-00-0404 [8], que substitui a especificação ETAG 004, não faz referência a 
esta recomendação prática. Por outro lado, a EAE - European Guideline for the Application of ETICS 
recomenda um valor mínimo para a refletância solar entre 0,2 e 0,3 [6], pelo que as referidas restrições 
têm conduzido ao uso frequente de cores claras em fachadas revestidas a ETICS. 
  
Como regra geral, os acabamentos finais decorativos são essencialmente de base orgânica, baseados em 
pigmentos e resinas convencionais, com limitações a nível de resistência à proliferação de fungos e 
algas, da estabilidade de cor e da possibilidade de uso de cores intensas em fachadas.  
 
A incorporação de pigmentos de reflexão de radiação infravermelha próxima (NIR - Near Infrared 
Reflective), com elevada refletância solar total (TSR – Total Solar Reflectance) em revestimentos de cor 
intensa, reduz a absorção solar, aumentando a sua durabilidade. A adição de nanocompostos como o 
pigmento inorgânico TiO2 (dióxido de titânio), por exemplo, reforça a reflexão à radiação solar da 
superfície, melhora a resistência à sujidade e estimula o efeito de autolimpeza. Os pigmentos inorgânicos 
coloridos sintéticos (CICP - Complex Inorganic Color Pigments) têm elevado desempenho a 
temperaturas altas devido à sua natureza cerâmica, aumentando a estabilidade do revestimento ao calor, 
a inércia térmica e a resistência ao desgaste. A aplicação de pigmentos frios aumenta o valor da TSR da 
superfície do revestimento da fachada, possibilitando a redução da temperatura superficial até 10°C [9]. 
De igual forma, a aplicação dos mesmos pigmentos nas soluções de revestimento superficial das 
fachadas de cores intensas possibilita um aumento significativo da TSR à radiação infravermelha 
próxima, entre 0,16 e 0,38, evitando o aumento da temperatura superficial para as orientações sudeste e 
sudoeste a um valor superior a 55◦C [10]. Concluiu-se também que o consumo de energia de 
arrefecimento, em edifícios residenciais se reduz de 10 a 20% [8]. Verificou-se ainda, com recurso à 
termografia infravermelha, que a temperatura superficial de uma fachada revestida a tintas reflexivas de 
cores intensas, com incorporação de pigmentos frios, pode diminuir até 11ºC [11]. O uso de pigmentos 
frios reduz o consumo de energia em edifícios, especialmente em regiões tropicais, com particular 
destaque para o pigmento de óxido de ferro (hematita) com dióxido de titânio [12]. Os ensaios 
laboratoriais da composição do pigmento e da morfologia do pó recorrendo a difração de raio X pelo 
método de pó (DRX pelo método de pó), microscopia eletrónica de varrimento e microscopia eletrónica 
de transmissão, evidenciaram que o óxido de titânio retardou a cristalização do óxido de ferro, 
reforçando a reflexão de NIR [12]. O estudo do impacto da incorporação de pigmentos de reflexão de 
radiação infravermelha próxima em revestimentos ETICS permitiu concluir que a sua introdução 
contribuiu para a manutenção da cor aumentando a durabilidade [13] [14]. 
 
3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
3.1 Descrição do caso de estudo 
 
O presente estudo incidiu sobre uma empreitada de ampliação do Centro Comercial NorteShopping, em 
Matosinhos, Norte de Portugal, cujas obras foram realizadas entre fevereiro de 2019 e março de 2020. 
A avaliação do desempenho in situ teve lugar em outubro de 2021, permitindo avaliar a durabilidade da 
solução após a sua exposição a um ciclo de verão-inverno. 
 
A fachada avaliada tem orientação Sul, sendo constituída por alvenaria de bloco de betão regularizada 
com reboco cimentício e revestida com uma solução ETICS, composta por materiais de baixo módulo 
de elasticidade, por forma a conseguir suportar as tensões provenientes do suporte e o stress térmico, 
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com elevada aderência e flexibilidade. O acabamento final colorido, aplicado por pistola airless, visa 
controlar a absorção de água e garantir a impermeabilidade do sistema, com uma cor homogénea. Para 
cumprir o requisito originalmente solicitado pelo cliente a nível de comportamento ao fogo, a solução 
ETICS proposta baseou-se numa placa isolante de lã de vidro de alta densidade, com reação ao fogo 
A2-s1, d0 e uma classe de reação ao fogo B-s1, d0 para o sistema (EN 13501-1). Por forma a obter a 
textura rugosa pretendida, desenvolveu-se uma argamassa específica que, entre outros, se destaca o uso 
de cal aérea compensada com ligantes hidráulicos (argila calcinada com capacidade pozolânica), 
hidrófugos, ligantes orgânicos resinosos e fibras. A base de cal permite obter um produto de baixo 
módulo de elasticidade que, com a presença de fibras, reduz a fissuração. A adição de ligantes 
hidráulicos tem o propósito de melhorar a trabalhabilidade do produto e acelerar os tempos de 
endurecimento. O uso de hidrófugos permite controlar a absorção de água da argamassa à base de cal, 
muito embora o comportamento de absorção de água da solução final seja maioritariamente imposto 
pela pintura final. Os ligantes orgânicos à base de resinas em pó permitem a obtenção de uma boa 
aderência à camada de barramento armado, melhorando a flexibilidade do produto. Como acabamento 
final colorido, foram selecionadas 3 cores distintas: bege, laranja e cinza escuro.  Estes acabamentos são 
baseados em resinas acrílicas modificadas e pigmentos de elevada refletância, aplicados por via airless 
sobre o revestimento de cal texturado. 
 
A avaliação de desempenho da solução foi realizada através de ensaios in situ, com estudo de parâmetros 
relacionados com a estabilidade da cor, a temperatura superficial e a análise de fissuração nas camadas 
externas, essenciais para a análise do nível de degradação do sistema. A análise efetuada centrou-se na 
fachada de orientação Sul, numa área onde existem as três cores de acabamento adotadas, aplicadas 
sobre a mesma tipologia de suporte, assegurando-se, portanto, que a variável em análise será a cor 
aplicada. 
 
3.2 Ensaios de avaliação de desempenho 
 
Os ensaios realizados na zona de fachada selecionada procuraram medir e avaliar a performance da 
solução em ambiente real, passados vários meses desde a sua aplicação. De caráter não destrutivo, foram 
efetuadas medições de temperatura superficial por meio de ensaios de termografia, e de estabilidade de 
cor, com recurso a colorímetro. Finalmente, realizou-se uma inspeção visual ao revestimento. 
 
3.2.1 Inspeção termográfica e medição da temperatura superficial 
 
Para efeitos de avaliação do desempenho térmico in situ, efetuou-se o levantamento termográfico no dia 
21 de outubro de 2021, com a temperatura do ar exterior de 27ºC. Sendo uma avaliação essencialmente 
qualitativa, foi possível avaliar a variação da temperatura superficial ao longo do revestimento, que 
possa induzir alguma anomalia provocada pela má execução, ou motivada por cenários de patologia, 
entretanto ocorridas. Para efeitos de realização de ensaios termográficos e análise de temperatura 
superficial foi usada uma câmara termográfica modelo Testo thermal imager 882. 
 
3.2.2 Medição da estabilidade de cor 
 
Para efeito de avaliação do desempenho estético, a medição da estabilidade de cor foi efetuada por 
comparação dos valores obtidos por via laboratorial, com os valores recolhidos nos ensaios in situ. 
Laboratorialmente, a análise da estabilidade da cor foi efetuada por medição do parâmetro CIELAB, 
desenvolvido pela CIE (Comission Internationale de l'Eclairage) em 1976 e que define a cor em três 
valores numéricos, como representado na Figura 1. 
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Figura 1: Espaço de cor CIELAB [15]. 

 
A variável que permite ao olho humano perceber quando há diferença de cor é denominada por ΔE e é 
definida pela equação (1):  
 

𝛥𝛥𝛥𝛥 = �(𝛥𝛥𝛥𝛥)2 + (𝛥𝛥𝛥𝛥)2 + (𝛥𝛥𝛥𝛥)2 (1) 
 
Para valores de ΔE entre 2 e 10, a diferença de cor é percetível ao olho humano; quando o valor for 
superior a 10, então considera-se que essas cores são mais opostas que similares. Quanto menor for o 
valor de Δ𝛥𝛥, maior será a estabilidade de cor ao longo do tempo. 
 
A medição in situ dos parâmetros CIELAB realizou-se no dia 25 de outubro de 2021 para posterior 
comparação com os valores de referência medidos laboratorialmente com as amostras padrão. Para 
efeitos de realização de ensaios de medição de cor foi usado o colorímetro Konica Minolta Color Reader 
CR-10. 
 
3.2.3 Inspeção visual 
 
Para avaliação complementar do desempenho estético e funcional, foi efetuada a inspeção visual in situ, 
que consistiu na deteção de eventuais patologias ao longo da fachada, com especial atenção para o 
surgimento de fissuras, perda de cor localizada ou diferencial, em função do nível de exposição, ou 
eventual surgimento de carbonatação superficial, sendo esta última patologia um indício de possível 
fissuração ou descontinuidade na camada externa de acabamento. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 Inspeção termográfica e avaliação da temperatura superficial 
 
A zona de fachada inspecionada - e que corresponde à Figura 2 - permitiu a leitura da temperatura 
superficial de 3 cores diferentes: bege, laranja e cinza escuro. De acordo com a Tabela 1, os valores 
obtidos variam entre 41,5ºC e 45,1ºC, com o valor mais baixo para a cor mais clara e o mais elevado 
para a cor mais escura. A temperatura do ar exterior é de 27ºC e a fachada encontra-se exposta ao efeito 
da radiação solar direta. Os resultados obtidos estão alinhados com os especificados na literatura da 
especialidade, ainda assim os valores indicados são mais elevados para cores semelhantes (cor laranja 
com 47ºC e cinza escuro com 64ºC). Da análise comparativa efetuada, resulta uma variação de 3,5ºC 
para a cor laranja e de 18,9ºC para o cinza escuro. 
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Figura 2: a) Solução ETICS com 3 cores distintas em fachada orientada a Sul; b) Imagem termográfica 

correspondente. 
 
A baixa variação superficial no mesmo plano da fachada com diferentes cores beneficia a longevidade 
da mesma, porque se verifica uma certa estabilidade na temperatura superficial. Um choque térmico por 
variações importantes de temperatura pode originar fissuração nessa interface de ligação. 
 

Tabela 1: Temperaturas superficiais registadas no ensaio de termografia, para as três cores existentes. 

Ponto Cor Temperatura superficial (°C) Temperatura do ar exterior (°C) 
M1 Bege 41,5  

27 M2 Laranja 43,5 
M3 Cinza escuro 45,1 

 
4.2 Avaliação de desempenho ao nível de estabilidade de cor 
 
Na Tabela 2 apresentam-se os valores de variação de cor resultantes da análise comparativa entre 
medições de cor realizadas in situ e as medições de cor realizadas nas amostras padrão existentes em 
laboratório, para as várias referências de cor.  Os valores obtidos para cada cor resultam do valor médio 
de 5 medições. Tal foi considerado por forma a reduzir o erro de leitura que poderia decorrer do facto 
de o suporte analisado ser de textura rugosa e, portanto, dificultar as medições dos parâmetros CIELAB. 
 

Tabela 2: Resultado da análise colorimétrica entre a amostra padrão e o acabamento aplicado em obra. 

 
A variação de cor, avaliada genericamente pelo valor de ΔE obtido, mostra que a variação de cor do 
acabamento aplicado no edifício em análise é, para as três cores, consideravelmente baixa. De relevar o 
facto de o valor de ΔE ser, para todos os casos, inferior a 2, o que significa que as variações existentes 
não são percetíveis ao olho humano.  
 
Correlacionando a análise da variação de cor com a temperatura superficial medida por análise 
termográfica, constata-se que a baixa variação de cor registada nas três cores é também acompanhada 
por variação do valor da temperatura superficial muito ligeira para as várias tonalidades de cor (41,5ºC 
para a cor bege e 45,1ºC para a cor cinza escuro), o que indicia que a baixa variação de temperatura 
superficial proporciona uma maior estabilidade de cor. 
 
 
 

Parâmetro Cor 
Bege Laranja Cinza escuro 

Δ𝛥𝛥 -0,2 -0,1 -1,2 
Δ𝛥𝛥 0,0 0,1 -0,1 
Δ𝛥𝛥 0,5 -0,1 0,3 
𝚫𝚫𝑬𝑬 0,6 0,1 1,2 

a) b) 
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4.3 Inspeção visual 
 
A inspeção visual à fachada ocorreu em 21 de outubro de 2021. Quer na zona selecionada, quer na 
fachada em geral e em todas as suas orientações, o resultado final é muito agradável de um ponto de 
vista estético, dada a uniformidade da coloração. Após mais de um ano e meio da conclusão dos 
trabalhos, existe grande satisfação com os resultados por parte do cliente, não se vislumbrando qualquer 
patologia na fachada em análise. 
 
5. CONCLUSÕES 
 
As fachadas dos edifícios devem cumprir exigências funcionais relacionadas com a segurança, o 
conforto e a durabilidade. A adoção de soluções construtivas inovadoras, quando mal projetadas e 
executadas, traduz-se no surgimento precoce de cenários de patologia que derivam da seleção 
inadequada dos materiais, da qualidade deficiente da sua aplicação, assim como da falta de um programa 
de manutenção. 
 
O caso de estudo em análise é um Centro Comercial de referência na zona norte de Portugal, alvo de 
recente ampliação e reabilitação das fachadas. A solução aplicada é um excelente exemplo da adoção 
de uma solução inovadora em ETICS, constituída por placas de lã mineral revestidas por uma argamassa 
de cal e acabadas com pigmentos frios, isenta de patologia construtiva cujas consequências seriam 
difíceis de avaliar, dado o uso diário quase ininterrupto deste equipamento. A coordenação entre os 
vários intervenientes da obra de reabilitação das fachadas: projetista, construtor, aplicador, fiscalização 
e fabricante foi crítica para o sucesso obtido, de modo a poder responder a desafios relacionados com a 
compatibilização estética e funcional entre a parte ampliada e a parte existente das fachadas do edifício 
em análise.  
 
Para avaliação do desempenho in situ foi implementada uma campanha experimental com os seguintes 
objetivos: análise da solução de reabilitação volvido um ano e meio sobre a sua aplicação; comparação 
dos resultados obtidos com os dados laboratoriais conhecidos; contribuição para avaliação das soluções 
de reabilitação de fachadas com ETICS baseados em pigmentos frios. Os resultados obtidos permitiram 
concluir que o desempenho da zona de fachada orientada a Sul, com exposição intensiva aos agentes 
climatérico é muito satisfatório pelos seguintes motivos: apresenta um aspeto homogéneo, sem manchas 
nem variações de cor percetíveis; de um ponto de vista funcional não tem fissuras, destacamentos ou 
infiltrações; a inspeção termográfica permitiu validar a estabilidade da temperatura superficial nas cores 
produzidas com pigmentos frios, face aos valores de referência com pigmentos comuns; o valor de ΔE, 
correspondente à variação entre os valores laboratoriais e aqueles obtidos em obra são - para todas as 
referências de cor - inferiores a 2, o que permite aferir que as variações de cor entre as amostras padrão, 
e os acabamentos existentes em obra, não são percetíveis ao olho humano e, portanto, consideram-se 
como tendo um comportamento satisfatório. Salienta-se, no entanto, como principal limitação à 
implementação da campanha experimental, a impossibilidade de realizar ensaios destrutivos ou 
passíveis de criar alterações no acabamento aplicado na fachada. 
 
Em face do estudo realizado, conclui-se que soluções inovadoras em ETICS são adequadas para 
aplicação em grandes edifícios de serviços, com elevada extensão de fachadas, quando devidamente 
projetadas e construídas. Apesar das aplicações recentes terem incidido em edifícios do setor residencial, 
com vários estudos realizados a respeito do desempenho das soluções inovadoras de ETICS, é 
expectável que este tipo de soluções possa ser aplicado na reabilitação de outros grandes 
empreendimentos de comércio e serviços. 
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