
0

Análise técnico/financeira de paredes exteriores em
panos simples

Leonor Rosa Martins Catarino da Silva

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Engenharia Civil

Júri

Orientador: Doutor Pedro Manuel Gameiro Henriques
Presidente: Doutor Carlos dos Santos Pereira
Vogal: Doutor Alberto Martins Pereira da Silva

Setembro 2007



1

Agradecimentos

Ao meu orientador Professor Pedro Gameiro Henriques pelo total apoio prestado através dos

seus conhecimentos, elevada disponibilidade e extrema simpatia demonstradas em todas as

ocasiões no decorrer deste trabalho, que se tornaram num incentivo importante para a sua

execução.

Ao director comercial da Ytong Portugal, Dr. Charles Diamond pelo apoio e informações

prestados.

Aos colaboradores da MAXIT.

À Susana e ao Rui pela ajuda preciosa a todos os níveis e em todos os momentos.

À minha família e amigos.



2

Resumo

As paredes exteriores dos edifícios têm um papel preponderante na construção, devendo

cumprir variadas funções, nomeadamente no que se refere ao conforto higrométrico e acústico,

segurança ao fogo, estanquidade à chuva e protecção.

A selecção das soluções a empregar na realização das paredes deveria resultar de uma

ponderação do custo global agregando a construção, utilização e manutenção. Na maioria dos

casos tem-se unicamente como critério de selecção o custo directo dos materiais. Contudo, a

escolha deve basear-se numa análise cuidadosa das soluções existentes, devendo procurar-se

ofertas globais, com reduzido impacte ambiental e com garantia de qualidade arquitectónica e

de desempenho, quer após a conclusão da obra quer ao longo da vida da mesma.

Apesar de actualmente ainda a maioria das paredes exteriores serem em pano duplo, no futuro

a evolução natural das fachadas dos edifícios deverá ser a execução em pano simples, devido

à complexidade que envolve a construção de paredes duplas, aumentando a possibilidade do

surgimento de anomalias. Ao longo deste trabalho efectua-se a análise comparativa das

seguintes soluções de paredes exteriores:

§ Paredes em pano simples de tijolo cerâmico furado com isolamento térmico exterior;

§ Paredes em pano simples de alvenaria de betão leve com agregados de argila

expandida (LECA) com isolamento térmico exterior;

§ Paredes em pano simples de alvenaria de betão celular autoclavado.

A análise efectuada incide nas vantagens e pontos negativos inerentes a cada uma das

soluções, principalmente no que se refere ao comportamento térmico, acústico, ao fogo,

impactes ambientais, comportamento físico ao longo do tempo dos materiais e custos

associados à construção. Cada solução apresenta características próprias em diferentes

domínios, não se podendo apontar aquela que seja a solução “ideal”, uma vez que todas elas

apresentam potencialidades mas também desvantagens associadas.

Palavras chave: tijolo cerâmico; alvenaria de betão celular autoclavado;

                            alvenaria de betão leve com agregados de argila expandida;

                            parede exterior simples; vantagens; desvantagens
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Abstract

The external walls of the buildings have a major role in construction, and should perform

different functions, namely as far as hygrothermal and acoustical comfort, fireproof effect,

permeability to the rain and protection are concerned.

The selection of solutions to be employed in the execution of walls should be the  result of a

reflexion about the global cost together with the building itself , its use and  maintenance. In

most cases the only selection criteria is only the right cost  materials . However, the choice must

be based in a careful analysis of the existing solutions, looking for global offers, a reduced

environmental impact and the guarantee of architectonic quality and performance, both after the

building is finished and  throughout its life.

In spite of the fact that nowadays most of the external walls are in double layer system , in the

next  future, the natural evolution of the building external walls  will be in a  single layer system,

due to the complexity that involves the construction of double walls, which increases the

possibility of several anomalies. Throughout this work a comparative analysis of the following

solutions regarding external walls is carried out:

§ Walls in a single layer system of pierced ceramic brick with external thermal insulation;

§ Walls in a single layer system of light concrete with clay expanded aggregates (LECA)

with external thermal insulation;

§ Walls in single layer system of aerated concrete masonry.

This study has to do with the potentialities and the disadvantages associated to each one of the

presented solutions, mainly as far as thermal behaviour, acoustical behaviour, fireproof effect,

environmental impact, and physical behaviour throughout time and corresponding

costs associated to building are concerned. Every solution for walls presents its own features in

different areas. So far it`s impossible to point the “ideal” solution, as all of them mean a lot of

advantages, but at the same time a few of negative points too.

Key Words: ceramics brick; autoclaved aerated concrete;

                    light concrete masonry with expanded clay aggregates;

                    external walls in single-layer system; potentialities, disadvantages.



4

ÍNDICE

1 INTRODUÇÃO 14

1.1 HISTÓRIA DA ALVENARIA 17
1.2 EVOLUÇÃO DAS ALVENARIAS EM PORTUGAL 19
1.3 AS PAREDES DE ALVENARIA NA CONSTRUÇÃO PORTUGUESA ACTUAL 23

2 PAREDES EXTERIORES EM PANO SIMPLES DE TIJOLO CERÂMICO DE
BARRO VERMELHO 25

2.1 O TIJOLO CERÂMICO DE BARRO VERMELHO COMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 25
2.1.1 ORIGEM 25
2.1.2 MATÉRIAS-PRIMAS 25
2.1.3 PROCESSO DE FABRICO 26
2.1.4 ENQUADRAMENTO NORMATIVO 32
2.1.5 VARIEDADES DE TIJOLOS 36
2.1.5.1 Tipos de Tijolos 36
2.1.5.1.1 Tijolo Maciço 36
2.1.5.1.2 Tijolo furado 36
2.1.5.1.3 Tijolo perfurado 36
2.1.5.1.4 Tijolos especiais 37
2.1.5.1.4.1 Tijolos prensados 37
2.1.5.1.4.2 Tijolos refractários 37
2.1.5.1.4.3 Tijolos recozidos 37
2.1.5.2 Formatos dos Tijolos 38
2.2 EXECUÇÃO DE PAREDES EXTERIORES EM PANO SIMPLES DE TIJOLO DE BARRO
VERMELHO 40
2.2.1 EQUIPAMENTOS 40
2.2.2 MATERIAIS 41
2.2.2.1 Argamassa 41
2.2.2.1.1 Execução da Argamassa para Assentamento de Alvenaria 42
2.2.2.1.2 Aplicação da Argamassa 43
2.2.3 PROCESSO CONSTRUTIVO 44

3 PAREDES EXTERIORES EM PANO SIMPLES DE ALVENARIA DE BETÃO
CELULAR AUTOCLAVADO 47

3.1 O BETÃO CELULAR AUTOCLAVADO COMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 47
3.1.1 ORIGEM 47
3.1.2 MATÉRIAS-PRIMAS 48
3.1.3 PROCESSO DE FABRICO 49
3.1.4 ENQUADRAMENTO NORMATIVO/HOMOLOGAÇÃO 54
3.1.5 APRESENTAÇÃO COMERCIAL DOS BLOCOS DE BETÃO CELULAR AUTOCLAVADO 56
3.2 EXECUÇÃO DE PAREDES EXTERIORES EM PANO SIMPLES DE BETÃO CELULAR
AUTOCLAVADO 57
3.2.1 EQUIPAMENTOS 57
3.2.2 ARGAMASSA 59
3.2.3 PROCESSO CONSTRUTIVO 60



5

4 PAREDES EXTERIORES EM PANO SIMPLES DE ALVENARIA DE BETÃO
LEVE COM AGREGADOS DE ARGILA EXPANDIDA (LECA) 65

4.1 O BETÃO LEVE COM GRÂNULOS DE ARGILA EXPANDIDA COMO MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO 65
4.1.1 ORIGEM 65
4.1.2 MATÉRIAS-PRIMAS 67
4.1.3 PROCESSO DE FABRICO 68
4.1.4 ENQUADRAMENTO NORMATIVO 69
4.1.5 APRESENTAÇÃO COMERCIAL DOS BLOCOS DE BETÃO COM AGREGADOS DE ARGILA
EXPANDIDA 73
4.2 EXECUÇÃO DE PAREDES EXTERIORES EM PANO SIMPLES DE ALVENARIA DE BETÃO
LEVE COM GRÂNULOS DE ARGILA EXPANDIDA 77
4.2.1 PROCESSO CONSTRUTIVO 77

5 ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR EM PAREDES EXTERIORES EM
PANO SIMPLES (ETICS) 81

5.1 INTRODUÇÃO 81
5.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR 82
5.3 DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA 83
5.3.1 ASPECTOS GERAIS 83
5.3.2 SUPORTE 83
5.3.3 MATERIAIS 84
5.3.4 PREPARAÇÃO DOS TRABALHOS 86
5.3.5 APLICAÇÃO DO SISTEMA 88
5.4 PORMENORIZAÇÃO DE FACHADA COM ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR 92

6 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE SOLUÇÕES DE PAREDES EXTERIORES EM
PANO SIMPLES 94

6.1 COMPORTAMENTO TÉRMICO 94
6.1.1 INTRODUÇÃO 94
6.1.2 COEFICIENTE DE CONDUTIBILIDADE TÉRMICA 94
6.1.3 RESISTÊNCIA TÉRMICA 98
6.1.4 QUANTIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO TÉRMICA 100
6.1.5 CALOR ESPECÍFICO 106
6.1.6 DIFUSIBILIDADE TÉRMICA 107
6.1.7 CAPACIDADE TÉRMICA 108
6.1.8 TEMPO DE ARREFECIMENTO 110
6.1.9 AMORTECIMENTO TÉRMICO E DESFASAMENTO 112
6.2 COMPORTAMENTO ACÚSTICO 115
6.2.1 INTRODUÇÃO 115
6.2.2 PRINCÍPIOS GERAIS 115
6.2.2.1 Frequência 116
6.2.2.2 Velocidade de propagação do som 116
6.2.2.3 Comprimento de onda. Período. 116
6.2.2.4 Nível de pressão sonora 118
6.2.2.5 Espectro sonoro 119
6.2.2.6 Nível sonoro. Isófonas 119
6.2.3 A ACÚSTICA EM CONSTRUÇÃO 121



6

6.2.3.1 Ruído aéreo e ruído de percussão (impacto) 121
6.2.3.2 Coeficiente de absorção 121
6.2.3.3 Isolamento acústico dos edifícios 123
6.2.3.3.1 Isolamento contra ruídos aéreos 123
6.2.3.3.2 Isolamento contra ruído de impacto 124
6.2.4 NORMAS PORTUGUESAS 124
6.2.4.1 Determinação do índice de redução sonora 125
6.2.4.2 Índice de redução sonora corrigido 131
6.2.4.3 Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado 132
6.2.5 ÍNDICE DE REDUÇÃO SONORA PARA DIFERENTES MATERIAIS 132
6.2.6 PAREDES DUPLAS VS PAREDES SIMPLES 135
6.3 AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA 137
6.3.1 INTRODUÇÃO 137
6.3.2 MATÉRIAS-PRIMAS 138
6.3.3 NECESSIDADES ENERGÉTICAS 138
6.3.4 COEFICIENTE TÉRMICO 142
6.3.5 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 142
6.3.5.1 Reciclagem de resíduos de construção 142
6.3.6 SAÚDE E BEM-ESTAR 145
6.3.7 O BETÃO CELULAR AUTOCLAVADO COMO “PRODUTO VERDE” 146
6.4 COMPORTAMENTO FÍSICO NO TEMPO 148
6.4.1 INTRODUÇÃO 148
6.4.2 HUMIDADE DE EQUILÍBRIO 148
6.4.3 RETRACÇÃO 150
6.4.4 DILATAÇÃO TÉRMICA 151
6.4.5 RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DE VAPOR DE ÁGUA 152
6.4.6 PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA 154
6.4.7 PERMEÂNCIA AO VAPOR DE ÁGUA 155
6.4.8 ABSORÇÃO CAPILAR DE ÁGUA 155
6.5 COMPORTAMENTO AO FOGO 159
6.5.1 INTRODUÇÃO 159
6.5.2 EXIGÊNCIAS NORMATIVAS DO COMPORTAMENTO AO FOGO 159
6.5.3 COMPORTAMENTO DE BLOCOS DE ALVENARIA EM CASO DE INCÊNDIO 163
6.5.3.1 Betão celular autoclavado 163
6.5.3.2 Tijolo cerâmico 167
6.5.3.3 Betão leve com agregados de argila expandida 168
6.5.3.4 Análise comparativa do comportamento dos materiais face ao fogo 168
6.6 CUSTOS 170
6.6.1 INTRODUÇÃO 170
6.6.2 CASO DE ESTUDO 170

7 CONCLUSÕES 175

8 BIBLIOGRAFIA 179



7

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Parede simples de pedra.........................................................................................20

Figura 2 - Parede simples de tijolo de 22.................................................................................20

Figura 3 – Parede dupla com tijolo de 11.................................................................................21

Figura 4 – Parede dupla com tijolo de 11 + isolamento leve ....................................................21

Figura 5 – Parede dupla de 15+11 com isolamento leve..........................................................22

Figura 6 - Parede dupla de 15+11 com isolamento leve com pano mais espesso pelo exterior22

Figura 7 -  Microfotografia da estrutura de um tijolo cerâmico..................................................26

Figura 8. - Esquema do processo de fabrico  de tijolo .............................................................27

Figura 9- Saída do elemento cerâmico da fieira de vácuo, consoante o molde, neste caso
apenas possível visualizar a saída de abobadilhas, sendo o processo do tijolo em tudo
idêntico...........................................................................................................................30

Figura 10- Vagoneta pronta para ir para o secador, neste caso com abobadilhas....................30

Figura 11- Elementos cerâmicos no forno ...............................................................................30

Figura 12- Alimentador de combustível do forno......................................................................30

Figura 13- Paletes já montadas no parque ..............................................................................32

Figura 14– Tipos de tijolos ......................................................................................................38

Figura 15– Formatos correntes de tijolos furados ....................................................................39

Figura 16– Formatos normalizados de tijolos de acordo com a NP 834 ...................................39

Figura 17- Colher de Pedreiro, Talocha, Balde e Pincel de Pedreiro, Martelo ..........................40

Figura 18– Fita métrica, Cordel, Prumo, nível, Esquadro, Bitola ..............................................40

Figura 19– Execução da argamassa manualmente .................................................................42

Figura 20– Execução da argamassa com betoneira ................................................................42

Figura 21- Assentamento Tradicional ......................................................................................43

Figura 22- Assentamento em cordão.......................................................................................43

Figura 23– Espaçamento das juntas dos tijolos .......................................................................46

Figura 24– Pormenor de execução de parede de tijolo ............................................................46

Figura 25- Aspecto do betão celular autoclavado ....................................................................48

Figura 26- Enchimento dos moldes .........................................................................................50

Figura 27– Desmoldagem .......................................................................................................51

Figura 28– Autoclavagem .......................................................................................................51

Figura 29- Etapas do fabrico dos blocos de betão celular autoclavado ....................................53

Figura 30- Blocos de betão celular autoclavado com e sem pegas ..........................................57

Figura 31-  Serrote..................................................................................................................58

Figura 32- Martelo de borracha ...............................................................................................58

Figura 33- Misturador..............................................................................................................58

Figura 34- Esquadro ...............................................................................................................58

Figura 35- Serra eléctrica........................................................................................................58



8

Figura 36- Lixadeira ................................................................................................................58

Figura 37- Abre-roços eléctrico ...............................................................................................58

Figura 38- Abre-roços manual .................................................................................................59

Figura 39- Colher ....................................................................................................................59

Figura 40- Broca especial .......................................................................................................59

Figura 41– Colocação de argamassa ......................................................................................60

Figura 42 e Figura 43– Distribuição de argamassa com colher e colocação de bloco ..............61

Figura 44 e Figura 45– Distribuição de argamassa com colher................................................61

Figura 46 e Figura 47- Ajustamento de blocos com martelo de borracha.................................62

Figura 48 e Figura 49 – Corte de blocos com serrote ..............................................................62

Figura 50 e Figura 51 - Preenchimento de juntas com espuma de poliuretano.........................63

Figura 52 e Figura 53 - Abertura de roços ...............................................................................63

Figura 54- Grânulos de argila expandida.................................................................................68

Figura 55- Fabrico de blocos de betão leve.............................................................................69

Figura 56- Bloco térmico .........................................................................................................75

Figura 57– Peças do sistema Isolbloco e suas funções ...........................................................76

Figura 58– Execução de parede com blocos de betão leve de argila expandida......................78

Figura 59 – Constituição da parede de pano simples com isolamento térmico pelo exterior.....81

Figura 60 – Pormenorização de parede exterior com sistema de isolamento térmico pelo
exterior ...........................................................................................................................92

Figura 61 – Tijolo Duplex ........................................................................................................99

Figura 62 – Bloco térmico .......................................................................................................99

Figura 63 – Bloco de betão celular ..........................................................................................99

Figura 64– Amplitude (A) e período (T) de uma onda sonora.................................................117

Figura 65– Audiograma.........................................................................................................119

Figura 66- Isófonas ...............................................................................................................120

Figura 67– Modelo de previsão para sons aéreos .................................................................128

Figura 68– Esquema dos principais tipos de transmissão marginal........................................132

Figura 69- Central de reciclagem ..........................................................................................145

Figura 70– Símbolos de material “amigo do ambiente” ..........................................................147

Figura 71-  Soluções 1 e 2 ....................................................................................................172

Figura 72– Solução 3............................................................................................................172

Figura 73 – Custos de material, mão-de-obra, equipamentos e operações auxiliares das
soluções de paredes exteriores em pano simples .........................................................174

Figura 74 – Análise qualitativa dos diferentes materiais utilizados na execução de paredes
exteriores .....................................................................................................................178



9

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Componentes de alvenarias simples vs alvenarias duplas .....................................23

Tabela 2- Normas para elementos cerâmicos de alvenaria segundo prEN 771-1.....................34

Tabela 3- Classificação dos teores de sais solúveis prevista na norma prEN 771-1.................35

Tabela 4– Traço de argamassa em latas de 18 litros para argamassa de assentamento .........43

Tabela 5- Blocos de betão celular comercializados em Portugal..............................................56

Tabela 6 – Classificação de betões segundo a NP ENV 206 ...................................................69

Tabela 7 – Classificação dos betões leves segundo a sua massa volúmica (NP ENV 206)......69

Tabela 8– Características dos “Blocos Térmicos” ....................................................................74

Tabela 9 – Coeficientes de condutibilidade térmica em função de diferentes materiais ............95

Tabela 10 – Coeficientes de condutibilidade térmica em função de diferentes materiais e
massas volúmicas ..........................................................................................................96

Tabela 11 – Resistências térmicas em função de diferentes materiais.....................................98

Tabela 12– Resistências térmicas superficiais (interior, exterior e de locais não aquecidos) ..100

Tabela 13– Valores máximos admissíveis dos coeficientes de transmissão térmica do novo
RCCTE.........................................................................................................................102

Tabela 14– Valores de referência dos coeficientes de transmissão térmica do novo RCCTE.103

Tabela 15– Coeficientes de transmissão térmica de soluções de paredes simples de tijolo
furado...........................................................................................................................103

Tabela 16– Coeficientes de transmissão térmica de soluções de paredes simples de blocos de
betão leve com agregados de argila expandida.............................................................104

Tabela 17– Coeficientes de transmissão térmica de soluções de paredes simples de blocos de
betão celular autoclavado .............................................................................................105

Tabela 18– Calor específico em função da massa volúmica. .................................................107

Tabela 19– Difusibilidades térmicas ......................................................................................107

Tabela 20– Capacidade térmica de diferentes materiais........................................................110

Tabela 21– Tempos de arrefecimento de materiais de construção ........................................111

Tabela 22– Amortecimento e desfasamento..........................................................................112

Tabela 23– Atraso térmico para diversos materiais ...............................................................113

Tabela 24– Níveis de intensidade sonora para diferentes situações quotidianas ...................118

Tabela 25– Coeficientes de absorção de diferentes materiais em função da frequência ........122

Tabela 26– Isolamento sonoro em paredes com blocos de betão celular autoclavado...........133

Tabela 27- Isolamento sonoro em paredes com blocos de betão leve com agregados de argila
expandida.....................................................................................................................133

Tabela 28– Isolamento sonoro em paredes com tijolos cerâmicos e isolamento térmico........133

Tabela 29- Melhoria do isolamento sonoro em função da largura da lâmina de ar .................135

Tabela 30- Consumo de energia necessária ao fabrico de diversos materiais de construção.141

Tabela 31– Big Bag...............................................................................................................144

Tabela 32- Emissões radioactivas médias de diferentes materiais da construção..................146



10

Tabela 33- Coeficiente de resistência à difusão do vapor de diferentes materiais ..................153

Tabela 34- Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água de diferentes materiais ............154

Tabela 35– Permeância ao vapor de água de diferentes materiais ........................................155

Tabela 36– Absorção de água por capilaridade para diferentes materiais..............................156

Tabela 37- Exigências em caso de incêndio para diferentes paredes ....................................160

Tabela 38– Exigências ao fogo das paredes exteriores .........................................................161

Tabela 39- Exigências regulamentares de resistência ao fogo para paredes de alvenaria .....162

Tabela 40- Tempo de resistência ao fogo de paredes de betão celular autoclavado em função
da espessura................................................................................................................164

Tabela 41– Espessura mínima de paredes face às exigências contra incêndios....................167

Tabela 42– Classes de reacção e resistência ao fogo de blocos de argila expandida ............168

Tabela 43– Áreas e volume do edifício..................................................................................171

Tabela 44– Áreas de alvenaria do edifício.............................................................................171



11

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Materiais utilizados nas paredes exteriores em Portugal........................................24

Gráfico 2- Capacidade térmica diurna para diversas paredes, em função da sua espessura..109

Gráfico 3- Curva de referência para sons aéreosG................................................................129

Gráfico 4- Redução sonora em função da massa por m2 do material.....................................135

Gráfico 5 - Consumo de matérias-primas e de energia para o fabrico de materiais de
construção....................................................................................................................140

Gráfico 6– Teor de humidade de equilíbrio de diversos materiais em função da humidade
relativa do ar.................................................................................................................148

Gráfico 7– Humidade de equilíbrio em função da massa volúmica do betão celular...............149

Gráfico 8– Retracção de diferentes materiais ........................................................................151

Gráfico 9– Comparação da retracção no tempo de betão corrente com betão celular............151

Gráfico 10– Absorção de água de diferentes materiais..........................................................157

Gráfico 11– Absorção de água de diferentes materiais..........................................................158

Gráfico 12– Betão celular de espessura 240 mm e densidade 600 kg/m3 ..............................165

Gráfico 13– Betão armado de espessura 140 mm e densidade de 2450 kg/m3......................165

Gráfico 14- Influência do calor na resistência à compressão do betão celular autoclavado ....166



12

ABREVIATURAS

- λ: coeficiente de condutibilidade térmica

- R: resistência térmica

- Rse: resistência térmica exterior

- Rsi: resistência térmica interior

- U: coeficiente de transmissão térmica

- c: calor específico

- γ: densidade

- µ: difusibilidade térmica

- Ct: capacidade térmica

- A: tempo de arrefecimento

- At: atraso térmico

- F: desfasamento

- m: amortecimento

- T: período

- λ: comprimento de onda

- c: velocidade de propagação do som

- f: frequência

- Lp: nível de pressão sonora

- p: pressão sonora

- p0: pressão sonora de referência

- µA: coeficiente de absorção sonora

- Er: energia sonora reflectida

- Ei: energia sonora incidente

- Ea: energia sonora absorvida

- Et: energia sonora transmitida

- R: índice de redução sonora



13

- fc: frequência de coincidência

- m: massa superficial do elemento

- u: coeficiente de Poisson

- Eq: módulo de elasticidade equivalente

- h: espessura

- C0: velocidade de propagação do som

- q: temperatura do ar

- req: massa volúmica aparente equivalente

- h: factor de perdas

- Rw: índice de redução sonora normalizado

- Si: área superficial

- R´w: índice de redução sonora corrigida

- m: factor de resistência à difusão do vapor de água

- p: coeficiente de permeabilidade ao vapor de água

- Pe: permeância ao vapor de água

- m(t): água absorvida por unidade de superfície

- A: coeficiente de absorção de água

- tw: tempo em contacto com a água



14

1 Introdução

O elemento construtivo parede de edifícios tem como função a separação do espaço exterior

do interior, bem como a compartimentação e definição de espaços interiores com vista a

garantir a funcionalidade do espaço habitado, representando assim um papel preponderante no

sector construtivo nacional. As paredes exteriores, em particular, possuem excelentes

potencialidades para garantir a satisfação das seguintes exigências funcionais:

· Conforto higrotérmico e acústico;

· Protecção e segurança contra intrusões;

· Estabilidade e segurança ao fogo;

· Estanquidade à água da chuva;

· Durabilidade;

· Economia e produtividade;

· Exigências inerentes à utilização e execução;

As alvenarias têm sido e são a solução construtiva usada por excelência para a realização das

paredes. Entende-se por alvenaria toda a construção de edifícios ou obras de arte, executada

com blocos naturais e artificiais. Os elementos são aglutinados e travados por sobreposição e,

em regra, ligados entre si por argamassa. A designação “alvenaria” deriva do árabe e

significava o trabalho efectuado pelo pedreiro (al-banná).

Em Portugal, os produtos tradicionais para alvenaria, além da pedra natural cuja utilização tem

vindo progressivamente a reduzir-se, são os tijolos cerâmicos e os blocos de betão de inertes

correntes. Os produtos tradicionais são usados em diversos fins, constituindo a envolvente da

construção ou definindo a compartimentação. Por vezes, a utilização destes elementos

ultrapassa a função de preenchimento e os mesmos desempenham funções resistentes,

embora normalmente sem a adopção de princípios de dimensionamento rigorosos e em regra

só resistem a esforços de compressão.

Dos produtos para alvenaria, que integram processos de construção considerados não

tradicionais, existem diversos elementos que incluem blocos com espessuras superiores ao

máximo produzido em tijolo cerâmico (0,22m), dos quais se destacam como mais significativos

os seguintes [19]:

· Blocos de betão de inertes de argila expandida;

· Blocos de betão celular autoclavado;
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· Blocos de betão incluindo como inerte leve granulado de cortiça previamente revestido

com argamassa;

· Blocos de cofragem de poliestireno expandido, a assentar por simples encaixe e para

preencher com betão.

Estes produtos requerem soluções complementares não tradicionais, nomeadamente

argamassas, pelo que se devia privilegiar a sua venda e utilização como elementos integrantes

de um sistema e não como elementos isolados. Sem esta perspectiva e sem a existência de

elementos e sistemas de acabamento complementares, é difícil assegurar o sucesso das

soluções. Por outro lado os fabricantes destes produtos deveriam promover meios de

colaboração na preparação e planeamento das obras nas quais sejam utilizados,

desenvolvendo ferramentas específicas e apoiando tecnicamente a execução. Esta atitude não

é habitual no panorama nacional.

Em Portugal, aliás como em alguns países estrangeiros, a utilização destes produtos na

realização de alvenarias tem estado aquém das expectativas. Para tal contribuirão

principalmente os seguintes aspectos [19]:

· Conservadorismo tradicional do mercado de construção nacional e desconfiança

relativamente a soluções não tradicionais;

· Existência reduzida de documentação de carácter técnico sobre estes materiais e

sistemas;

· Alguns destes sistemas requerem soluções não tradicionais de assentamento e

reboco;

· Existência de situações recentes de deficiente utilização destas soluções que

estiveram na origem de várias patologias;

· Insucessos nas soluções ou produtos não tradicionais são muito amplificados

repercutindo-se de forma exagerada sobre os produtos, sem paralelo no que acontece

nos produtos tradicionais onde ocorrem também muitas anomalias;

· Número reduzido de soluções homologadas;

· Análise simplista relativamente aos custos associados ao produto;

Este último ponto é de extrema importância e merece uma análise mais aprofundada. A

selecção das soluções a empregar na realização de paredes deveria resultar duma ponderação

mais consistente do que a habitualmente efectuada, considerando-se o custo global agregando

a construção, utilização e manutenção. Habitualmente pondera-se apenas o custo directo dos

materiais de construção sem se ter em conta os outros aspectos e designadamente a

qualidade da execução. Sabe-se que as características da mão-de-obra disponível para

trabalhar na construção têm vindo a mudar. A disponibilidade de mão-de-obra experiente,
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sujeita a longos períodos de aprendizagem, tornou-se reduzida. Por outro lado, algumas

soluções arquitectónicas correntes hoje em dia e os ritmos de construção excessivamente

rápidos praticados na actualidade tornam a construção e as paredes extremamente sensíveis à

qualidade de execução. É assim vital uma correcta escolha dos elementos, argamassas e

acabamentos a usar na execução das alvenarias, sendo óbvio o interesse em ter soluções

convenientemente detalhadas e sempre que possível simples, menos sujeitas à qualidade da

mão-de-obra. O recurso a soluções mais racionais, que reduzam o esforço físico no

assentamento, conduzirá também a maior produtividade e economia.

O cliente e utilizador deveriam apresentar exigências mais elevadas, condicionando as

soluções a adoptar. Assim, a importância do custo global, e da garantia do produto seriam, por

conseguinte, maiores. O cliente necessita de procurar ofertas como um todo, de baixo impacto

ambiental, flexíveis, mas passíveis de visualização antecipada e com garantia de qualidade

arquitectónica e de desempenho, quer imediato após conclusão das obras, quer também ao

longo da vida da obra.

A evolução previsível e as soluções possíveis para muitos aspectos menos positivos que

subsistem na construção, passam por: desenvolvimento de produtos de construção melhor

adaptados às questões ambientais e às necessidades de mão-de-obra, mais fáceis de

manipular, mais fáceis de colocar e com menos desperdícios.

No decorrer deste trabalho, efectuar-se-á uma análise comparativa das seguintes soluções de

paredes exteriores de edifícios em pano simples:

· Paredes em tijolo cerâmico furado (com isolamento térmico pelo exterior);

· Paredes em betão leve com agregados de argila expandida (com isolamento térmico

pelo exterior);

· Paredes em betão celular autoclavado.

A análise destas soluções incidirá em aspectos relativos a custos, a impactes ambientais e

também relacionados com características térmicas e acústicas, comportamento físico ao longo

do tempo e face ao fogo, inferindo-se assim quais as potencialidades e limitações dos

diferentes materiais.
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1.1 História da alvenaria

A alvenaria começou espontaneamente aquando da criação de paredes baixas, ao serem

empilhadas pedras ou pedaços de lama cozida, extraída de poças de água secas. A lama era

também originalmente utilizada como argamassa para preenchimento de juntas.

A escolha de materiais básicos de construção era efectuado de acordo com as matérias-primas

disponíveis em cada local. Nos locais onde a pedra existia em abundância, era preferida em

detrimento dos tijolos; onde a pedra estava indisponível, os tijolos eram feitos a partir de argilas

e siltes locais.

A alvenaria surge como técnica efectiva de construção por volta de 9000 a 8000 a.C. É na zona

geográfica situada entre o Nilo (Egipto), o Tigre e o Eufrates (Mesopotâmia), passando por uma

zona intermédia (Mediterrâneo Oriental, planaltos da Síria, Ásia Menor e Sul do Mar Cáspio) –

o denominado Crescente Fértil – que se situam os vestígios das mais antigas civilizações.

Estes incluem, por exemplo, amostras da existência de habitações em alvenaria de pedra em

Israel e na Palestina.

Entre os anos de 7700-7600 a.C. há registos da presença de edificações rectangulares com

mais de um andar constituídas por paredes de blocos de barro de forma alongada e secos ao

sol. Como exemplo deste tipo de construção temos a cidade de Jericó, citada na Bíblia. Outra

cidade conhecida é Çatal Huyuk na Anatólia e que remonta a 6500 a.C. e cujas casas foram

feitas em alvenaria de tijolo.

Na Mesopotâmia, no quarto milénio antes de Cristo, os povos locais utilizaram tijolos de barro

na construção de casas e templos, dado a inexistência de afloramentos rochosos.

No terceiro milénio a.C., no Egipto utilizou-se a pedra como elemento de alvenaria, sendo esta

usada somente na construção de templos e edifícios monumentais e grandiosos, como é o

caso das Pirâmides.

Tem-se como outro exemplo de grandiosidade construtiva em alvenaria de tijolo, a cidade de

Babilónia, situada na margem do rio Eufrates, datada de 900-600 a.C.
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Nos últimos séculos antes de Cristo, os Gregos construíram os seus templos em pedra calcária

e mármore. No entanto, foi durante o império Romano (0-1200 d.C.) que se efectivou a

generalização da produção de tijolo, devido à facilidade de obtenção de matéria-prima

necessária. Os edifícios romanos, de notória grandiosidade, eram construídos com tijolos

secos ao sol, assentes sobre juntas de barro. Estes eram dispostos em panos duplos

preenchendo-se o interior com cascalho e fragmentos de tijolos. Os Romanos foram também

pioneiros no uso em larga escala da construção de arcos de alvenaria e de vãos de grandes

dimensões nos templos, basílicas e palácios.

As civilizações medievais quer na Europa quer no mundo islâmico levaram a alvenaria, como

elemento resistente, a um elevado patamar de desenvolvimento.

Os artesãos islâmicos construíram palácios exuberantes, mercados e mesquitas em tijolo. Os

europeus direccionaram os seus esforços para fortalezas e catedrais de pedra, sendo as

igrejas e catedrais do período gótico (1200-1600 d.C.) o culminar desse processo. As catedrais

góticas consistem num esqueleto de colunas, contrafortes, pequenas paredes, arcos e

abóbadas. Aqui atinge-se o esplendor na arte de talhar a pedra.

Na América Central e do Sul e na Ásia, outras civilizações estavam a sofrer uma evolução

simultânea de técnicas em alvenaria de pedra cortada.

Durante a Revolução Industrial na Europa e na América do Norte, foram desenvolvidas

máquinas que extraíam e trabalhavam a pedra, moldavam tijolos e aceleravam o transporte

destes pesados materiais para o local de construção. A matemática avançada foi aplicada pela

primeira vez na análise da estrutura com vãos em arcos de alvenaria e na arte do corte da

pedra. A argamassa de cimento Portland começou a ter uso generalizado, permitindo a

construção de edifícios de alvenaria de maior resistência e durabilidade.

A alvenaria com funções resistentes começou a perder protagonismo entre os materiais de

construção em meados do século XIX, quando se iniciou a produção de vigas e pilares em

ferro fundido, sendo eliminada a necessidade de paredes de grande espessura em pisos

inferiores de edifícios altos. As alvenarias em tijolo com função resistente foram preteridas em

detrimento do uso de outros materiais, nomeadamente betão armado e aço, (formando estes o

“esqueleto” de suporte dos edifícios) quando foram implementados regulamentos para

estruturas de Betão Armado na Alemanha, França e Reino Unido, no princípio do século XX.
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Assim, na maior parte dos casos, as alvenarias passaram a ter como finalidade a

compartimentação e o enchimento da estrutura resistente dos edifícios.

1.2 Evolução das alvenarias em Portugal

Antes do fim da II Guerra Mundial as soluções construtivas das paredes das habitações

estavam dependentes das características regionais e condições climatéricas das zonas onde

eram implantadas as edificações. Nas zonas de maciços rochosos, era predominante o uso de

alvenaria de pedra para permitir a construção de paredes pesadas e de elevada espessura. As

pedras eram posteriormente revestidas com reboco disposto em várias camadas e de

consistência porosa e espessa. Nas zonas rurais e no Norte do país, nomeadamente no Minho,

ainda é visível a existência de casas com pedra à vista. No resto do país era utilizado o tijolo

maciço e por vezes a taipa.

A partir do pós-guerra as práticas tradicionais foram progressivamente abandonadas. A

evolução económica e social fomentou uma evolução rápida das exigências de desempenho

das alvenarias, que acompanhou igualmente a evolução industrial. Passou-se assim do

conhecimento empírico adquirido durante séculos para o conhecimento científico exigido pelo

mercado. Esta evolução nem sempre criou soluções adaptadas às condições locais. Por outro

lado, pelo facto das paredes apresentarem, regra geral, uma função meramente de enchimento

são consideradas uma não especialidade em obra. Como resultado, as alvenarias em Portugal

apresentavam e ainda apresentam muitas vezes um fraco desempenho.

Com efeito, a partir da década de 40, o betão armado surgiu como solução estrutural, perdendo

assim as alvenarias as suas características resistentes que até aí possuíam, transformando-se

em simples panos de enchimento.

Contudo, desde a década de 70 até à de 90, as paredes de alvenaria utilizadas nas fachadas

sofreram uma evolução crescente e significativa, comparativamente com a inércia habitual

inerente ao sector construtivo.

Novos materiais têm sido progressivamente introduzidos no mercado. Contudo, apesar de

alguns apresentarem uma elevada qualidade, parecem condenados ao insucesso, apesar do

êxito alcançado noutros países.

As alvenarias de tijolo cerâmico, apesar de serem as mais utilizadas em Portugal, têm sofrido

uma evolução lenta, apesar destas apresentarem uma grande variedade de formatos. A
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mudança mais significativa resulta da evolução de elementos de tijolo maciços para elementos

de furacão horizontal e sucessivamente mais aligeirados.

No que concerne à evolução da tipificação de soluções de paredes exteriores dos edifícios de

habitação, as paredes de pano único em pedra e tijolo deram lugar a paredes de tijolo duplas,

incorporando variados elementos, tais como isolamento, barreiras pára-vapor, ventilação da

caixa de ar, escoamento da água e correcção das pontes térmicas. Estas alterações tiveram

sempre subjacente a intenção de reduzir custos (das paredes em si e das estruturas de

suporte), de aumentar a produtividade e de melhorar o desempenho funcional das paredes de

fachada, com particular preocupação no que diz respeito à resistência mecânica, resistência à

acção da água e ao comportamento higrotérmico. A evolução pode ser traduzida nas seguintes

etapas (adaptado de [10]):

Ø 1ª fase (Figuras 1 e 2)- Passagem da parede simples de pedra, abobe, taipa ou outra,

estas com espessuras na ordem de mais de 60 cm, para paredes simples de alvenaria

de “tijolo de 22”. A implementação de paredes de tijolo permitiu aligeirar o peso das

paredes e reduzir a espessura dos panos. Devido à falta de um estudo rigoroso deste

tipo de solução, surgiram algumas patologias, especialmente a abertura de fendas que

fomentava a penetração de água da chuva.

                                              Figura 1                                                 Figura 2

Figura 1 - Parede simples de pedra

Figura 2 - Parede simples de tijolo de 22

Ø 2ª fase (Figura 3) – A construção da “parede dupla com tijolo de 11”, pretendeu dar

resposta aos problemas obtidos com a parede simples de tijolo. Introduziu-se assim um

corte hídrico na alvenaria exterior. As melhorias são evidentes, apesar de surgirem

alguns problemas resolvidos pontualmente. A adopção de paredes duplas foi importada

com adaptações do estrangeiro.
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Figura 3 – Parede dupla com tijolo de 11

Ø 3ª fase (Figura 4)– No fim da década de 70, as “paredes duplas de tijolo de 11”

começaram incorporar um isolante leve que deveria ser em placas fixado ao pano

interior devido ao aumento da exigências de conforto, nomeadamente térmico. Surgem

novas patologias nas pontes térmicas, tais como vigas de bordo, pilares e zonas

nervuradas das lajes de tecto em contacto com a envolvente exterior relacionadas com

as condensações em zonas frias, que surgem na sequência da diminuição da

ventilação interior devido ao facto de se terem começado a adoptar caixilharias em

alumínio em detrimento das de madeira, sendo as de alumínio muito mais estanques,

surgindo assim como uma barreira à ventilação natural.

Figura 4 – Parede dupla com tijolo de 11 + isolamento leve

Ø 4ª fase (Figura 5) - Na tentativa de corrigir os problemas que surgiram relacionados

com as pontes térmicas, e tendo em conta o aparecimento do Regulamento das

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios, datado de 1990, surge a

“parede dupla de 15 mais 11 com isolante leve”. O aumento da espessura do pano

interior fomentou a obtenção de uma maior inércia térmica (redução das variações de



22

temperatura dentro da habitação ao longo do dia), visto que para a contabilização da

inércia térmica é apenas contabilizada a massa que está entre o isolamento e o

interior.

Figura 5 – Parede dupla de 15+11 com isolamento leve

Ø 5ª fase (Figura 6) – Como o pano exterior apresentava dimensões reduzidas, possuía

pouca resistência mecânica, fissurando com facilidade, o que permitia a entrada da

água pelo pano exterior. Assim o conhecimento científico evoluiu, mais uma vez, dando

mais importância ao aumento da resistência do pano exterior em detrimento da inércia

térmica, invertendo a colocação do pano de 15 do interior para o exterior. Contudo,

hoje em dia, na adopção desta solução subsistem ainda alguns problemas tais como

não cumprimento de regras tecnológicas (correcta colocação de isolamento, colocação

de barreira pára-vapor, tratamento de pontos singulares e de pontes térmicas), falta de

compatibilização dos elementos construtivos e falta de instruções sobre a correcta

utilização das habitações no que respeita ao aquecimento e ventilação.

Figura 6 - Parede dupla de 15+11 com isolamento leve com pano mais espesso pelo exterior

No futuro, a evolução natural das fachadas dos edifícios deverá ser a execução de paredes em

pano simples, se tivermos em consideração a complexidade envolvida com a construção de

paredes duplas, que aumentam a possibilidade da existência de anomalias.
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Componentes de alvenaria Simples Dupla

Argamassa de assentamento
Argamassa de reboco hidrofogada ü ü

Ligadores entre panos
Barreira pára-vapor ü

Ventilação da caixa de ar
Canal de escoamento ü

Tratamento das transições entre materiais
(alvenaria/elementos estruturais) ü ü

Fixação para o isolamento ü 1 ü

Tabela 1 – Componentes de alvenarias simples vs alvenarias duplas

Se se tiver também em consideração o previsível aumento dos custos da mão-de-obra da

construção e a dificuldade de construção de uma parede dupla consonante com todos os

requisitos, a evolução lógica será na direcção de soluções mais simples.

Essas soluções passam não só por paredes de tijolo de elevados desempenhos com

isolamento pelo exterior como também a adopção de blocos de betão normal, betão celular

autoclavado e blocos de betão leve com agregados de argila expandida, soluções estas

relativamente recentes comparativamente com o surgimento dos tijolos cerâmicos, mas que já

começam a ser cada vez mais uma realidade.

1.3 As paredes de alvenaria na construção portuguesa actual

Actualmente, a construção afigura-se como sendo uma actividade de fulcral importância na

economia nacional representando cerca de 7% do PIB e 9% do emprego. Dentro da actividade

da construção, os edifícios em geral, e dentro destes, os edifícios de habitação em particular,

representam ainda a parcela mais importante. De acordo com vários estudos sabe-se que o

custo dos trabalhos em alvenarias, incluindo revestimentos, representa em Portugal cerca de

12% a 17% do custo global dos edifícios, o que permite situar o valor anual desses trabalhos

em cerca de 1800 x106 €.

1 Soluções com isolamento térmico pelo exterior
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Actualmente, pelo menos cerca de 90% das estruturas de edifícios realizados em Portugal são

efectuados em estrutura reticulada de betão armado realizada in situ.

Nas alvenarias, o material mais utilizado na realização de paredes exteriores e de

compartimentação em edifícios é o tijolo cerâmico, devendo representar cerca de 50% dos

elementos empregues nas paredes exteriores até aos dias de hoje. No entanto, a adopção de

soluções não tradicionais (em pano simples) tem vindo a crescer progressivamente,

nomeadamente no que se refere à utilização de blocos de betão de inertes correntes, de

inertes leves (argila expandida) e celular. A adopção deste tipo de material não tradicional (seja

em blocos furados ou em blocos de betão celular), representa já mais de 20% dos materiais

empregues em paredes exteriores.

0 10 20 30 40 50

Alvenaria de tijolo

Alv. de blocos de betão

Pedra não emparelhada

Madeira

Outros

Materiais das paredes exteriores em  Portugal (%)

Gráfico 1 – Materiais utilizados nas paredes exteriores em Portugal (fonte: INE)

Neste momento em Portugal, dos produtos referidos, não são fabricados em território nacional

os blocos de betão celular autoclavado.

É de salientar que a qualidade dos materiais cerâmicos é em geral baixa, devido ao facto de a

selecção dos produtos para alvenaria se basear quase exclusivamente no preço. Por outro lado

este sector industrial tendo à partida grande parte do mercado conquistado tem-se mantido

praticamente estagnado ao longo do tempo no que respeita aos produtos e mantém uma

relação distante com as soluções para a realização de paredes.

Quanto aos materiais que genericamente concorrem com os cerâmicos, na medida em que têm

que conquistar mercado, a sua qualidade relativa é melhor e a concepção e desenvolvimento

que têm subjacente são maiores, mas em geral o seu preço é menos competitivo numa análise

mais simplista, que geralmente é a adoptada, como foi referido.



25

2 Paredes Exteriores em Pano Simples de Tijolo
Cerâmico de Barro Vermelho

2.1 O Tijolo Cerâmico de Barro Vermelho como Material de
Construção

2.1.1 Origem

A origem do tijolo data dos mais primitivos povos da Antiguidade. Segundo a Bíblia, os tijolos

foram usados na construção da famosa torre de Babel.

«E disseram uns para os outros: “Vinde, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. E serviram-se

de tijolos em vez de pedras, e de betume em vez de cal traçada”» (Génesis, XI, 3). [9]

Os tijolos foram também usados tanto na construção das muralhas mesopotâmicas, assim

como em edificações na China Imperial. A sua utilização era igualmente comum no tempo dos

Gregos e, principalmente, dos Romanos. Na Europa assistiu-se a um incremento do seu uso, a

partir da Idade Média (e.g. na decoração das fachadas Luís XIII, em França). Actualmente, em

Portugal é o material mais utilizado para a execução de paredes exteriores.

2.1.2 Matérias-primas

Os materiais cerâmicos de barro vermelho incluem-se numa categoria de um grupo muito vasto

que se designa por “cerâmicos argilosos”, cuja principal característica é serem constituídos

pelo menos parcialmente, por minerais de argilas. É a natureza físico-química destes minerais

de tamanho microscópico, que permitem às pastas cerâmicas onde ocorrem, apresentarem

plasticidade quando misturadas com água e, em consequência, serem de fácil conformação as

peças elaboradas a partir delas.

Os materiais de barro vermelho, obtidos pela cozedura de barros comuns de variável

composição, cujo teor em Fe2O3 lhes determina a cor e o nome, apresentam uma

microestrutura constituída por fases cristalinas nas quais o quartzo, existente nos barros, por

vezes predomina; de resto, existem silicatos e alumino-silicatos provenientes da cozedura dos

minerais das argilas, com ou sem a presença de carbonatos de cálcio ou magnésio ou outros
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minerais que constituem as matérias-primas. Além de fases cristalinas, existe uma fase vítrea,

todavia menos abundante que em outros cerâmicos mais gresificados. Esta fase vítrea, cujo

teor aumenta com a temperatura de cozedura, é determinante na diminuição da porosidade e

na modelação dos próprios poros.

Figura 7 - Microfotografia da estrutura de um tijolo cerâmico

de barro vermelho [15]

2.1.3 Processo de fabrico

Até ao princípio do século XIX, a produção de tijolos era manual. Utilizavam-se moldes de

madeira para a moldagem da pasta de barro ainda húmida. Os tijolos depois de secos eram

cozidos no fogo. Em meados do século XIX, fruto do crescimento populacional e de um

desenvolvimento industrial generalizado, o processo de fabrico dos tijolos passa a ser

mecânico, sendo estes elaborados em grande escala. Porém, apesar de se ter assistido à

mecanização da produção, o processo manteve-se praticamente idêntico.

Assim, actualmente, o seu fabrico envolve uma série de fases mais ou menos complexas, a

saber:

i. Extracção da matéria-prima;

ii. Preparação da matéria-prima;

iii. Conformação;

iv. Secagem;

v. Cozedura;
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vi. Embalagem.

Contudo, poderão existir outras fases consoante as características finais pretendidas.

Figura 8. - Esquema do processo de fabrico  de tijolo [14]

i) Extracção da matéria-prima

Primeiramente há que se proceder a uma selecção criteriosa do barro pois o teor de argila, a

composição granulométrica, a profundidade do barreiro, a humidade e diversos outros factores

influenciam o resultado a obter.
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A qualidade da argila deve ser verificada para se apurar se ela não tem muito carbonato de

cálcio ou compostos sulfurosos, os quais originam cerâmica muito fendilhada.

No caso dos materiais cerâmicos tradicionais como os tijolos, é possível partir directamente de

matérias primas naturais. Os tijolos (e as telhas, por exemplo), com a sua diversidade de

tonalidades, são em parte o reflexo do uso de matérias-primas naturais, com diferentes tipos de

impurezas.

De modo a facilitar a extracção do barro do seu lugar natural, esta operação é,

preferencialmente, executada nos finais da Primavera e mês de Julho e extrai-se, geralmente,

a quantidade prevista para gasto durante um ano. Para a extracção das argilas é utilizada uma

retroescavadora e são posteriormente depositadas ao ar livre em montes de camadas

intercaladas de elevadas dimensões.

ii) Preparação da matéria-prima;

Depois de extraída, a argila deve ser preparada para a industrialização. Essa preparação inclui

beneficiação e correcção das propriedades das argilas, por forma a viabilizar a sua moldagem

e garantir as características finais dos tijolos. A preparação inclui as seguintes etapas:

§ Desagregação, moagem e peneiração, a seco ou em dispersão aquosa, até à

granulometria adequada, para fomentar um melhor nível de mistura e de conformação;

§ Purificação e correcção das propriedades da argila, nomeadamente ao nível de adição

de areia para aumentar a quantidade de sílica com o objectivo de o tijolo se deformar

menos aquando da sua cozedura;

§ Mistura e homogeneização para posterior conformação.

Após estas etapas, a argila é armazenada ao abrigo das condições atmosféricas.

i) Conformação;

A conformação consiste num processo de preparação plástica, em que se utiliza menos água

do que a necessária para os processos da moagem e da mistura propriamente dita.
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A conformação pode ser conseguida por prensagem (moldagem) de pastas plásticas

consistentes. A plasticidade das misturas de materiais argilosos com água é uma característica

típica deste tipo de materiais. É utilizada a extrusão, que consiste em forçar a massa a passar,

sob pressão, por um local apropriado, neste caso, através de moldes com a forma negativa de

tijolos, depois de ser introduzida em fieiras. Como o processo incorpora muito ar, que se irá

dilatar na cozedura, podendo causar a fendilhação ou mesmo a desagregação da peça, a

pasta pode ser sujeita a vácuo. À saída das fieiras, os tijolos são cortados automaticamente

através de um arame colocado num carro cortador. O processo de extrusão, simples e

facilmente automatizável, permite a reprodução de formas complexas no plano normal à

direcção de extrusão, quer a nível da geometria da superfície externa quer da geometria das

perfurações.

iv) Secagem;

A secagem é tão importante como a cozedura, porque, após a moldagem, ainda permanecem

5 a 35% de água. Se a argila for levada ainda húmida para o forno, a humidade interior ficará

retida pela crosta externa, aparecendo tensões internas que provocarão fendilhação. Se a

secagem não for uniforme aparecerão distorções nas peças, mas se for muito lenta a produção

será anti-económica.

A secagem é efectuada em câmaras onde a temperatura oscila entre os 30 e os 70ºC, durante

um período variável de tempo que poderá oscilar em torno das 16 horas.

A secagem resultará em retracção das peças e consequentemente, em deformação, se não for

bem conduzida.
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Figura 9                                                                Figura 10

Figura 9- Saída do elemento cerâmico da fieira de vácuo, consoante o molde, neste caso apenas
possível visualizar a saída de abobadilhas, sendo o processo do tijolo em tudo idêntico [17]

Figura 10- Vagoneta pronta para ir para o secador, neste caso com abobadilhas [17]

 Figura 11                                                               Figura 12

Figura 11- Elementos cerâmicos no forno [17]

Figura 12- Alimentador de combustível do forno [17]

v) Cozedura

O conjunto de transformações sofridas por um material durante este processo de alta

temperatura é muitas vezes designado por sinterização. Durante esta fase, as partículas de
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matéria-prima que se encontram debilmente ligadas entre si, estabelecem fortes ligações (ou

reagem mesmo entre si), originando a formação de novos compostos (normalmente

policristalinos). Estes processos, que ocorrem a altas temperaturas, são acompanhados por

uma redução substancial nas dimensões das peças, e são responsáveis pela resistência

mecânica dos materiais cerâmicos.

A cozedura efectua-se de acordo com as seguintes etapas:

§ Primeira fase: dá-se a eliminação da água que não foi expelida durante a secagem, a

uma temperatura entre os 20 e os 150ºC.

Na pré-cozedura, a temperatura oscila entre os 200ºC e os 700ºC de acordo com as seguintes

sub-etapas:

§ Libertação da água de plasticidade (que adere às superfícies colodais) e combustão

total da matéria orgânica aos 200ºC;

§ Combustão da matéria carbonosa, dando-se igualmente a decomposição dos

hidróxidos de ferro e alumínio;

§ Libertação da água de constituição por decomposição dos próprios minerais das argilas

a uma temperatura entre 400 e 500ºC. Nesta fase os minerais das argilas perdem

irreversivelmente as suas propriedades plásticas;

§ Transformação estrutural de elevada importância entre os 500 e os 700ºC.

A fase da cozedura propriamente dita inicia-se a uma temperatura de 700ºC que não

ultrapassa os 1000ºC. Nesta fase ocorre a sinterização, formando-se uma fase vítrea devido ao

rearranjo atómico entre a sílica, a alumina, e os restantes elementos. Estes sílico-aluminatos

correspondem a um corpo cerâmico com características de dureza, estabilidade e resistências

física e química.

vi) Embalagem

Após a cozedura, os tijolos são embalados em paletes, protegidas por plásticos, sendo de

seguida comercializados.
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Figura 13- Paletes já montadas no parque [17]

No futuro espera-se que o tijolo cerâmico evolua nas suas características nomeadamente na

geometria, permitindo cada vez mais uma construção “inteligente”, com a facilidade de

aplicação em obra, permitindo a construção de outros elementos estruturais, a instalação de

redes de águas, esgotos, electricidade e comunicação. Isto é possível, dadas as propriedades

da cerâmica como material de excepção para a conformação de geometrias e posterior

resistência mecânica após cozedura.

2.1.4 Enquadramento normativo

A normalização portuguesa existente para o tijolo cerâmico data dos anos sessenta e setenta:

NP 80 e NP 834. Foram, e continuam a ser, dois importantes documentos normativos que

estabeleceram as características físicas e dimensionais para os tijolos cerâmicos de alvenarias.

A norma NP 80 define as características e os ensaios aplicáveis, enquanto que a NP 834

define os formatos e as tolerâncias dimensionais. A partir de 01/04/2005 entrou em vigor a

marcação CE, tornando-se obrigatória em 01/04/2006. As normas europeias para tijolos de

alvenaria estiveram em elaboração durante mais de 10 anos, devido à dificuldade de conciliar

as opiniões dos diversos países bem como às alterações necessárias para ir de encontro à

Directiva Europeia Produtos da Construção 89/106/CE.

Esta normalização, para além da alteração das características e dos ensaios, apresenta uma

orientação diferente relativamente à norma portuguesa. Enquanto que a norma portuguesa

especifica os valores a atingir para cada característica, a norma europeia especifica apenas as
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características e as tolerâncias admissíveis na norma prEN 771-1 e os métodos de ensaio nas

normas da série EN 772. Esta situação permite que cada produtor declare os valores que

garante para os seus produtos, obrigando por sua vez, o comprador a definir as exigências

para a aplicação pretendida.

Na tabela seguinte apresentam-se os métodos de ensaio para elementos cerâmicos de

alvenaria segundo a prEN 771-1.
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Norma Ensaio Exigências
Tolerâncias/

Classes/
Categorias

EN 772-1 Determinação da
resistência mecânica

Resistência
mecânica e categoria

a declarar pelo
fabricante

Categoria I ou II

NP EN

Determinação do
volume líquido e
percentagem de

vazios por pesagem
hidrostática

EN 772-5 Determinação do teor
em sais solúveis

activos

Teor em sais solúveis
activos a declarar

pelo fabricante
S0, S1 ou S2

NP EN 772-7
Determinação da
absorção de água

fervente para tijolos
isolantes da
humidade

Limites da absorção
de água e limites a

Declarar pelo
fabricante

EN 772-11
Determinação da

taxa inicial de
absorção de água

Limites da taxa inicial
de absorção de água

a declarar pelo
fabricante

EN 772-13 Determinação da
densidade líquida e

bruta

Densidade a declarar
pelo fabricante

D1, D2, ou D0

EN 772-16 Determinação de
dimensões

Dimensões médias e
limites a declarar
pelo fabricante

T1, T2 ou T0
R1, R2 ou R0

EN 772-19
Determinação da

expansão por
humidade para tijolos
de grande formato e
furacão horizontal

Inferior a 0,6 mm/m

EN 772- 22 Determinação da
resistência ao
gelo/degelo

Categoria a declarar
pelo fabricante F0, F1 ou F2

PrEN 1052-3 Determinação da
resistência inicial ao

corte

Resistência de
adesão do tijolo à

argamassa a declarar
pelo fabricante

EN 1745
Método para a

determinação dos
valores térmicos
declarados e de

projecto

Propriedades
térmicas a declarar

pelo fabricante

PrEN 13501-1

Classificação ao fogo
de produtos de

construção – Parte 1:
Classificação usando

resultados de
ensaios de reacção

ao fogo

Classe a declarar
pelo fabricante

Classe A1 (sem
necessidade de

ensaios) ou outra
classe

Tabela 2- Normas para elementos cerâmicos de alvenaria segundo prEN 771-1 [13]
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Legenda:

Categoria I – Elementos com tensão de compressão com um nível de confiança superior a

95%;

Categoria II – Elementos que não cumprem o nível de confiança previsto para a categoria I;

Tolerância D1 – máximo de 10 %;

Tolerância D2 – máximo de 5 %;

Tolerância D0 – desvio em percentagem declarado pelo fabricante;

Tolerância T1 – fabrico dimensão de 4 , 0 ± mm, e no máximo 3 mm;

Tolerância T2 – fabrico dimensão de 25 , 0 ± mm, e no máximo 2 mm;

Tolerância T0 – desvio em mm declarado pelo fabricante;

Tolerância R1 – fabrico dimensão de 6 , 0 ± mm;

Tolerância R2 – fabrico dimensão de 3 , 0 ± mm;

Tolerância R0 – limites em mm declarados pelo fabricante;

Categoria F0 – Exposição passiva – Alvenaria ou elementos de alvenaria que não serão

expostos à humidade e condições de gelo;

Categoria F1 – Exposição moderada – Alvenaria ou elementos de alvenaria que estão

expostos à humidade e ciclos de gelo e degelo;

Categoria F2 – Exposição severa – Alvenaria ou elementos de alvenaria que estão sujeitos à

saturação com água, combinada com ciclos frequentes de gelo e degelo, devido às condições

climáticas e ausência de elementos de protecção;

Classe A1 – Os elementos que contenham homogeneamente distribuídos materiais orgânicos

até um máximo de 1,0 % da sua massa ou volume, são classificados na classe A1 de

resistência ao fogo sem necessitarem de ensaios.

Percentagem da massa não superior aCategoria
Na+ + K+ Mg2+

S0 Requisitos não especificados Requisitos não especificados
S1 0,17 0,08

S2 0,06 0,03

Tabela 3- Classificação dos teores de sais solúveis prevista na norma prEN 771-1 [13]
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2.1.5 Variedades de Tijolos

Os tijolos, especificamente os de barro vermelho, são o elemento para alvenaria com maior

produção no nosso país, existindo para isso dezenas de empresas cerâmicas espalhadas por

todo o território nacional, produzindo tijolos de vários tipos e formatos.

De acordo com o estudo normativo dos formatos de tijolos de barro vermelho para alvenaria,

elaborado pelo LNEC (1966), é possível distinguir vários tipos de tijolos [3]. No que diz respeito

aos formatos dos tijolos de barro vermelho para alvenaria, estes são fixados na norma

portuguesa NP-834 (Tijolos de barro vermelho para alvenaria. Formatos), independentemente

de serem maciços, furados ou perfurados.

2.1.5.1 Tipos de Tijolos

Existem três grandes tipos de tijolos:

2.1.5.1.1 Tijolo Maciço

Designa-se por tijolo maciço o tijolo cujo volume de argila cozido não é inferior a 85% do seu

volume total aparente. Se no início a sua função era eminentemente estrutural, actualmente

destina-se quase somente à decoração.

2.1.5.1.2 Tijolo furado

Tijolo com furos ou canais de qualquer forma e dimensões, paralelos às suas maiores arestas,

e tais que a sua área não é inferior a 30% da área da face correspondente nem superior a 75%

da mesma área.

2.1.5.1.3 Tijolo perfurado

Tijolo com furos perpendiculares ao seu leito e tais que a sua área não é inferior a 15% da área

da face correspondente, nem superior a 50% da mesma área.
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2.1.5.1.4 Tijolos especiais

Para além dos tipos fundamentais anteriormente descritos, existem outros tipos de tijolos

obtidos por alteração dos processos de fabrico ou da sua constituição por inclusão de outros

materiais. Estes tijolos surgem como resposta a situações de construção especiais; no entanto,

não dispensam os ensaios de verificações técnicas. Como exemplo de tipos de tijolos especiais

tem-se:

2.1.5.1.4.1 Tijolos prensados

Os tijolos prensados são fabricados mecanicamente e aplicam-se sobretudo em construções

nas quais o elemento fica «à vista», sem qualquer recobrimento.

2.1.5.1.4.2 Tijolos refractários

Os tijolos refractários são o tipo de tijolos usado para o revestimento interno de lareiras, fornos

e chaminés, ou seja, destinam-se a ser usados sob temperaturas muito elevadas. Fruto disto, o

seu processo de fabrico sobre algumas alterações. São fabricados com argila pura refractária.

2.1.5.1.4.3 Tijolos recozidos

Este tipo de tijolos constitui uma classe especial dentro dos tijolos maciços. O seu processo de

fabrico é praticamente igual, diferindo somente na cozedura. Assim, estes são colocados na

parte do forno, onde a temperatura é mais elevada, levando a que fiquem mais bem cozidos.

Consequentemente, adquirem uma dureza superior, sendo, deste modo, usados em

paramentos exteriores. São também conhecidos por «tijolos duros».
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Figura 14– Tipos de tijolos [14]

2.1.5.2 Formatos dos Tijolos

Diz-se que dois tijolos apresentam o mesmo formato se as dimensões exteriores úteis são

idênticas (comprimento, largura e altura). Como mencionado anteriormente, os formatos e

outras características dos tijolos encontram-se normalizadas sendo a respectiva geometria de

furação variável de fabricante para fabricante.

Os tijolos furados têm uma maior utilização para a realização de paredes não resistentes, com

a função de enchimento nas estruturas de betão armado. Na figura 15 apresentam-se alguns

formatos correntes de tijolos furados. Os formatos dos tijolos de barro vermelho (maciços,

furados e perfurados) são fixados na antiga norma NP-834 (ver figura16).
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                        Figura 15                                                                        Figura 16

Figura 15– Formatos correntes de tijolos furados [14]
Figura 16– Formatos normalizados de tijolos de acordo com a NP 834 [24]
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2.2 Execução de Paredes Exteriores em Pano Simples de
Tijolo de Barro Vermelho

2.2.1 Equipamentos

Para a execução das paredes de alvenaria de barro vermelho são necessários, principalmente,

os seguintes equipamentos:

§ Ferramentas utilizadas para a execução:

Figura 17- Colher de Pedreiro, Talocha, Balde e Pincel de Pedreiro, Martelo;[21]

§ Ferramentas de marcação das paredes:

Figura 18– Fita métrica, Cordel, Prumo, nível, Esquadro, Bitola [21]

Também são utilizados os seguintes aparelhos eléctricos com funções distintas:

a) Detector de Elementos Metálicos no Interior da Parede

É composto por um scanner e um monitor, detecta armaduras, tubos de cobre e cabos

eléctricos. Tem a capacidade de detectar cabos e varões até uma profundidade de 18

cm, de determinar diâmetros até uma profundidade de 6 cm e por último determina as

espessuras de recobrimento nas paredes de betão armado.
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b) Máquina para Remover Azulejos

c) Máquina para Abertura de Bocais

d) Maquinas de Abrir Roços, Rozadoras com Discos ou com Tupia

Podem atingir uma profundidade de 43 mm. A Rozadora com Discos não provoca

ressaltos ao passar pelas juntas de argamassa; no entanto a alvenaria entre as duas

linhas de corte tem de ser removida manualmente. Enquanto que a Rozadora com

Tupia abre de imediato os roços podendo no entanto criar fortes ressaltos ao passar

pelas juntas de argamassa. Os roços devem ser fechados com argamassa e restos de

tijolos para não haver retracções.

2.2.2 Materiais

2.2.2.1 Argamassa

A argamassa é o elemento de ligação da alvenaria de barro vermelho, sendo a sua função unir

solidamente os elementos de alvenaria e distribuir uniformemente as cargas. É constituída pela

mistura de um ligante, de areia e de água, podendo ser classificada segundo a sua massa

volúmica, natureza do ligante, tipo de aplicação e propriedades físicas. Segundo a massa

volúmica, as argamassas podem ser correntes (massa volúmica superior a 1500 Kg/m3) ou

leves (massa volúmica inferior a 1500 Kg/m3). Os ligantes utilizados são o cimento (Portland ou

outro), cal (aérea ou hidráulica), gesso e polímeros. Na execução de alvenarias é normalmente

utilizado o cimento Portland, sendo esta escolha feita em função do tipo de aplicação da

argamassa, condições de temperatura e humidade durante o seu endurecimento e as

condições ambiente que ela suportará. A dosagem de cimento, para se obter uma argamassa

compacta, deve em conjunto com a água de amassadura preencher os vazios da areia.
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2.2.2.1.1 Execução da Argamassa para Assentamento de
Alvenaria

A argamassa de assentamento deve ser executada com materiais seleccionados,

granulometria adequada e com um traço de acordo com o tipo de elemento de alvenaria

adoptado (ver tabela 4). Pode ser preparada:

a) - Manualmente

Figura 19– Execução da argamassa manualmente [14]

b) - Com betoneira

Figura 20– Execução da argamassa com betoneira [14]

Na amassadura em betoneira, a duração mínima da mesma deve-se situar entre 1 minuto e 1,5

minutos.
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Aplicação Traço Rendimento por
saco de cimento

Alvenaria de tijolos de
barro cozido (maciço)

1 lata de cimento
2 latas de cal

8 latas de areia 10m²

Alvenaria de tijolos
baianos ou furados

1 lata de cimento
2 latas de cal

8 latas de areia 16m²

Tabela 4– Traço de argamassa em latas de 18 litros para argamassa de assentamento [14]

2.2.2.1.2 Aplicação da Argamassa

Tradicional: a argamassa é espalhada com a colher sendo posteriormente pressionado o tijolo

ou bloco conferindo o alinhamento e o prumo:

Figura 21- Assentamento Tradicional [14]

Cordão: onde o pedreiro forma dois cordões de argamassa, melhorando o desempenho da

parede em relação a penetração de água de chuva, ideal para paredes em alvenaria aparente.

Figura 22- Assentamento em cordão [14]
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2.2.3 Processo Construtivo

Antes de se iniciar o processo construtivo propriamente dito, devem-se efectuar algumas

verificações preliminares [14]:

§ Verificação do estado da estrutura (geometria, desempeno e alinhamentos);

§ Verificação da necessidade de reparação pontual da estrutura e se estão decorridos 3

dias após a eventual reparação;

§ Verificação da limpeza e nivelamento dos pavimentos;

§ Verificação se as peças de betão armado foram chapiscadas e se decorreram pelo

menos 3 dias após essa operação;

§ Verificação da existência de ferros de espera na estrutura para ligação das alvenarias

(se previstos em projecto);

§ Verificação da implementação das medidas de segurança necessárias à

implementação de alvenarias;

§ Verificação de execução de todas as tarefas antecedentes previstas no plano da obra;

A execução das paredes de alvenaria propriamente ditas podem-se subdividir nas seguintes

fases:

§ Marcação e 1ª fiada;

§ Marcação em altura e nivelamento;

§ Elevação da parede;

§ Fecho superior.

Estas fases são descritas detalhadamente de seguida.

i) – Marcação e 1ª fiada

As paredes são marcadas de acordo com o projecto de execução após a verificação do

nivelamento do pavimento. A marcação das paredes em planta é efectuada através da

aplicação de uma camada de argamassa de cimento e areia, implantando-se inicialmente os

ângulos, seguidamente os alinhamentos rectos e a localização das aberturas. Os ângulos são

muitas vezes marcados com o assentamento de 2 tijolos, a partir dos quais se traçam os

restantes alinhamentos. A sua ortogonalidade pode ser verificada com o auxílio de um

esquadro rígido.
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ii) – Marcação em altura e nivelamento

Esta tarefa tem como função a garantia da verticalidade do paramento e da horizontalidade das

fiadas. Para atingir este objectivo, usam-se “fasquias”, nas quais se marcam as fiadas de tijolos

a realizar. Esta marcação é efectuada por tentativas, utilizando-se uma fita ou compasso, por

forma a minimizar os desperdícios de tijolos, isto é, minimizar o número de fiadas com tijolos

cortados. A partir das fasquias, estica-se um cordel, que permite a verificação do nivelamento

das juntas horizontais e, com o auxílio de um fio de prumo, verificar a verticalidade da parede.

iii) – Elevação da parede

Nos períodos de tempo quente e seco é conveniente que os tijolos devam ser previamente

molhados antes do seu assentamento, para que estes não absorvam parte da água da

amassadura da argamassa, podendo fomentar a sua desagregação. Assim, a face e o topo do

tijolo que vão estar em contacto com a argamassa devem, por isso, ser aspergidas com água

com o auxílio de um pincel de pedreiro. De seguida, cada tijolo é assente sobre um leito de

argamassa colocada na junta horizontal levando no seu topo uma “chapada” de argamassa

distribuída à colher. Deve haver o cuidado de cada tijolo ser carregado, esfregado e percutido

pelo cabo da colher, para que a argamassa reflua pelas juntas. Esta argamassa em excesso é

raspada com a colher da face do tijolo, sendo aproveitada para o assentamento do tijolo

seguinte.

iv) – Fecho superior das paredes

O fecho superior das paredes não se deve efectuar simultaneamente com a construção da

estrutura de betão para prevenir deformações devidas à fluência e retracção. Daí que se

aconselhe que a alvenaria não seja fechada antes de decorridos 14 dias após a execução da

última fiada.

v) – Pormenores construtivos
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Neste tipo de alvenarias (tijolo), as juntas verticais devem ser em geral desfasadas pelo menos

1/3 do comprimento dos tijolos, admitindo-se para tijolos de pequeno formato um desfasamento

mínimo de ¼ do comprimento do tijolo.

Figura 23– Espaçamento das juntas dos tijolos [2]

Quer nos tijolos furados, quer nos perfurados, os vazios nunca devem ficar voltados para o

exterior, tal como se pode ver na figura seguinte:

Figura 24– Pormenor de execução de parede de tijolo (correcto na figura esquerda e incorrecto
na figura à direita) [2]
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3 Paredes Exteriores em Pano Simples de Alvenaria
de Betão Celular Autoclavado

3.1 O Betão Celular Autoclavado como Material de
Construção

3.1.1 Origem

O betão celular nasceu da combinação de duas invenções anteriores: a autoclavagem da

mistura composta por areia, óxido de cálcio e água e a invenção da “emulsão” da mistura

constituída por areia, cimento, óxido de cálcio e água. A primeira invenção é atribuída em 1880

a W. Michaelis. Este pôs em contacto uma mistura de óxido de cálcio, areia e água com vapor

de água saturada sob alta pressão originando silicatos de cálcio hidratados hidro-resistentes.

Esta invenção está na base de todos os materiais de construção endurecidos com vapor de

água saturada sob alta pressão. A segunda invenção refere-se à emulsão da argamassa. Em

1889, esta invenção foi concedida a E. Hoffmann. Ele utilizou ácido sulfúrico para emulsionar

argamassas à base de cimento e sulfato hidratado de cal. Em 1914, J. W. Aylsworth e F.A Dyer

fomentaram o uso do pó de alumínio ou de zinco como emulsionante. Estes pós de metal

reagem em meio alcalino (cal ou cimento) emitindo hidrogénio. Esta formação gasosa faz

insuflar a mistura.

Com o intuito de criar um material que apresentasse as características favoráveis da madeira

como material de construção (estrutura sólida, bom isolamento térmico, facilidade de trabalho e

manuseamento) mas sem as suas desvantagens (combustibilidade e apodrecimento com o

tempo), em 1924, o arquitecto sueco Johan Axel Eriksson regista a patente de betão celular à

base de uma mistura de areia fina, cal e de água, à qual ele acrescenta uma pequena

quantidade de pó de alumínio. Três anos mais tarde, Eriksson combina ao processo de fabrico

a autoclavagem, tal como é descrito na patente de Michaelis. Depois de dilatar, a mistura é

solidificada numa autoclave a uma temperatura de cerca de 180ºC com vapor de água

saturado. Paralelamente, um processo à base de areia fina, de cimento e de água com junção

de uma pequena quantidade de pó de metal é desenvolvido no início dos anos 30. K.I.A Eklund

fez registar a patente deste produto em 1939.
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Por fim, uma terceira etapa impunha-se para chegar ao betão celular, tal como o conhecemos

hoje: o fabrico em série de pequenos e grandes formatos, de elementos armados ou não, com

um grau de precisão adequado. Para tal, foi desenvolvido, após 1945, um método de produção.

Os produtos são cortados nas dimensões desejadas por meio de finos fios de aço tensionados,

o que permite obter produtos acabados de grande precisão. O mercado viu aí um interessante

complemento nos produtos de construção tradicionais. Seguidamente ao franco sucesso do

produto, a produção alargou-se, desde 1957, à de elementos armados em betão celular.

É na Suécia, pátria de Eriksson, que as primeiras fábricas surgiram. É igualmente deste país

que o material foi difundido e produzido no mundo inteiro.

3.1.2 Matérias-primas

As matérias-primas necessárias ao fabrico do betão celular são:

Ø areia branca muito pura (95% de sílica);

Ø cal;

Ø cimento;

Ø pó de alumínio;

Ø água.

Figura 25- Aspecto do betão celular autoclavado [35]

Em presença da água, a cal reage com a sílica da areia para formar silicatos de cálcio

hidratados (tobermorite). A cal e o cimento servem de conectores. O pó de alumínio

extremamente fino (cerca de 50 mm), utilizado numa quantidade ínfima (+- 0,05%) serve de
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“fermento”, provocando o intumescimento da pasta. Em meio alcalino, o pó de alumínio reage

como se segue:

Ø 2Al + 3Ca(OH)2 + 6H20 à  3CaO.Al2O3.6H20+3H2

Aquando do processo de endurecimento, o hidrogénio é então libertado, permitindo a formação

de bolhas, de forma a originar a estrutura celular deste material.

Em média, a proporção de matérias-primas utilizadas aquando da sua fabricação é a seguinte:

Ø Areia com quartzo                             +/- 65%

Ø cimento                                              +/-20%

Ø cal                                                      +/-15%

Ø pó de alumínio                                   +/-0.05%

As percentagens variam ligeiramente, mas de modo preciso, em função da massa volúmica

desejada.

3.1.3 Processo de fabrico

Os produtos em betão celular são fabricados em unidades de produção altamente

industrializadas. O emprego de matérias-primas estáveis, automatização do fabrico com

controle permanente, tanto interno como externo, são a garantia de uma qualidade constante e

de alto nível dos produtos.

O processo de fabrico consiste nas seguintes operações:

1) A areia siliciosa é triturada finamente seja a seco seja na presença de água, com

vista à obtenção de uma granulometria muito fina.

2) Efectua-se a dosagem e mistura do cimento, da cal, do pó de alumínio e da água. O

produto obtido, após uma mistura profunda dos componentes por forma a obter-se uma pasta
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fluida e homogénea, é vertido em moldes metálicos (com capacidade de 4,5 a 8 m2) até meia

altura, aproximadamente, para evitar extravasamentos aquando do intumescimento da pasta.

Para a produção de elementos armados, antes do enchimento das formas, são colocadas com

precisão redes de arame previamente tratadas contra a corrosão e mantidas por escoras. Para

a produção de blocos não armados, as formas são preenchidos unicamente com a mistura.

Figura 26- Enchimento dos moldes [22]

3) Processa-se de seguida a expansão volumétrica provocada pela reacção do pó de

alumínio com os outros constituintes, reacção que produz uma libertação de hidrogénio,

permitindo a formação de células esféricas e fechadas que caracterizam o betão celular.

4) O betão endurece gradualmente e, após algumas horas, a massa celular adquiriu

uma tal dureza que permite o seu corte, após desmoldagem, em blocos menores com as

dimensões pretendidas. O corte efectua-se através de fios de aço, seja no sentido do

comprimento, se se trata de elementos armados, seja longitudinalmente e transversalmente se

se trata de blocos não armados. Apesar do seu corte, o betão conserva a forma que recebeu

no molde.
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Figura 27– Desmoldagem [22]

5) O produto sofre de seguida um tratamento térmico em autoclave, sob uma pressão

de cerca de 10 bars e a uma temperatura de 180ºC aproximadamente, durante um período

total de 12 horas.

Figura 28– Autoclavagem [35]

Nestas condições, tem lugar uma outra reacção química no curso da qual a areia se liga à cal,

formando cristais de forma e de composição particulares (tobermorite).

As reacções químicas simplificadas, desde a mistura das matérias-primas até à obtenção do

produto acabado, são as seguintes:



52

Ø CaO+H2Oà Ca(OH)2+65.2kJ/mol

Ø 3Ca(OH)2+2Al+6H20à Ca3(Al(OH)6)2+3H2

Ø 6SiO2+5Ca(OH)2à 5 CaO.6SiO2.5H20

É na tobermorite (5 CaO.6SiO2.5H20 - silicato de cálcio hidratado) que as finas paredes

celulares foram buscar a sua grande solidez. É na autoclave que o material adquire

definitivamente as propriedades que lhe são intrínsecas. O betão celular é um material

inteiramente diferente do betão não celular, no qual a areia não participa na reacção química e

consequentemente na formação dos cristais.

6) Por fim, os blocos são acondicionados em paletes, protegidos com invólucros de

plástico retráctil e armazenados em parque.
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Figura 29- Etapas do fabrico dos blocos de betão celular autoclavado (adaptado de [35])

O fabrico do betão celular autoclavado baseia-se assim em técnicas avançadas para o estrito

cumprimento das normas qualitativas.
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Além da pouca quantidade necessária à sua produção, o betão celular participa na

manutenção de recursos naturais: 500 kg de matéria chegam a realizar 1m3 de alvenaria. O

fabrico não necessita de muita energia: 300kW/h chegam para produzir 1m 3 de betão celular

autoclavado. O processo de fabrico não emite nenhum gás tóxico e não polui a água.

Cada fase do processo de produção é controlada pelo laboratório de fábrica. Estes controlos

começam na chegada de matérias-primas e terminam-se no produto acabado, estando cada

etapa intermédia submetida a testes de qualidade.

3.1.4 Enquadramento normativo/homologação

O Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU), publicado pelo DL n.º 38 382, de 7 de

Agosto de 1951, estabelece no seu artigo 17.º que “A aplicação de novos materiais ou

processos de construção para os quais não existam especificações oficiais nem suficiente

prática de utilização será condicionada ao prévio parecer do Laboratório de Engenharia Civil do

Ministério das Obras Públicas”. Em 1963, e na sequência da criação da UEAtc – "Union

Européenne pour l'Agrément Technique dans la Construction" (União Europeia para a

Aprovação Técnica na Construção) – de que o LNEC foi um dos fundadores –, deu-se início à

emissão, nos casos de julgamento favorável, de Documentos de Homologação (DH) relativos

aos produtos ou sistemas inovadores. Só um organismo de cada um dos países que fazem

parte na UEATC pode emitir documentos de índole semelhante aos Documentos de

Homologação publicados pelo LNEC, susceptíveis de serem confirmados em Portugal - que,

por exemplo, assumem na França a designação de "Avis Technique" e no Reino Unido a de

"Agrément Certificate" - os quais são (identificados somente pelas suas siglas): BBA, no Reino

Unido; CSTB, na França; EMI, na Hungria; ETA-DANMARK na Dinamarca; IAB, na República

da Irlanda; IETcc, na Espanha; ICITE, na Itália; INCERC, na Roménia; ITB, na Polónia; NBI, na

Noruega; SBK, na Holanda; SITAC, na Suécia; UBAtc (BUtgb), na Bélgica; e VTT, na Finlândia.

Assim, o cumprimento do artigo 17º do RGEU implica que os produtos ou sistemas a que se

refere, para serem utilizados em Portugal, deverão possuir um Documento de Homologação

válido emitido pelo LNEC. Um Documento de Homologação inclui normalmente, entre outra

informação, as características e o campo de aplicação do produto ou sistema em causa, as

regras da sua aplicação em obra, as características e respectivas tolerâncias que deverão ser

avaliadas no âmbito da eventual realização de ensaios de recepção e a Decisão de

Homologação. O período de validade dum Documento de Homologação relativo a um produto

ou a um sistema fabricado em Portugal é normalmente de três anos. Findo este prazo, haverá
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lugar à revisão da homologação, em que se analisará se o fabrico, a colocação em obra e a

durabilidade correspondem ao verificado na homologação inicial; em caso afirmativo, proceder-

se-á à emissão dum novo DH, que constitui a renovação do anterior.

Em Dezembro de 1993 foi emitido o DH383 ”Ytong – Sistema de Construção de Paredes de

Alvenaria de Blocos de Betão Celular Autoclavado” que define as características e estabelece

as condições de execução e de utilização do sistema de construção de paredes de alvenaria

Ytong, constituídas a partir de blocos de betão celular autoclavado, produzido pela Ytong

Ibérica – Materiais de Construção, Lda. Tratando-se de uma homologação com certificação

estava dependente da manutenção de um controlo interno da qualidade da produção. Tendo

cessado a fabricação em Portugal, e findo o prazo de validade respectivo, o documento de

homologação DH 383 caducou. Em alguns países o betão celular autoclavado é já considerado

como técnica tradicional, está abrangido por norma e não necessita de homologação. É o caso

da França onde os blocos de betão celular autoclavado se regem pela norma francesa NF P

14-306 (Février 1986) “Blocs en béton cellulaire autoclavé pour murs et cloisons”. A execução

das alvenaria deve respeitar o definido no documento técnico unificado DTU 20.1 (Décembre

1995) “Ouvrages en maçonnerie de petits éléments de parois et murs” publicado pelo CSTB.

As argamassas de montagem são homologadas pelo Avis Tecnhique respectivo para cada

fabrico. Está já publicada pelo Comité Europeu de Normalização uma norma europeia, a EN

771-4 (March 2000) “Specification for masonry units – Part 4: Autoclaved aerated concrete

masonry units”, mas não é ainda uma norma harmonizada, pelo que ainda não permite a

afixação de marcação CE. Esta marcação visa assegurar a livre circulação dos materiais de

construção na União Europeia, mediante a harmonização das legislações nacionais no domínio

dos requisitos essenciais de saúde, segurança e bem-estar aplicáveis. Para efeitos da

utilização em Portugal dos blocos de betão celular autoclavado, produzidos na Europa, deverá,

ainda assim, considerar-se como técnica não tradicional e submeter-se ao disposto legalmente.

Outras referências são registadas, nomeadamente, a Comissão das Comunidades Europeias,

na sua Decisão 1999/454/CE, de 22 de Junho, entende que “a existência de um sistema de

controlo da produção na fábrica, sob a responsabilidade do fabricante”, para o caso de blocos e

componentes pré-fabricados de betão celular autoclavado, não “é uma condição necessária e

suficiente para a comprovação da conformidade” de produtos da construção, para “produtos

corta-fogo e produtos de vedação antifogo”, e “produtos de protecção contra o fogo para

confinamento de incêndios e/ou protecção contra incêndios no desempenho contra incêndios”
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3.1.5 Apresentação comercial dos blocos de betão celular
autoclavado

Os blocos de betão celular autoclavados utilizados em Portugal para a execução de paredes

exteriores, em particular, são obtidos através de importação a partir da fábrica Ytong situada

em Burcht, Antuérpia, na Bélgica.

Assim, os blocos de betão celular comercializados em Portugal têm as seguintes dimensões:

Comp.
(mm)

Altura
(mm)

Esp.
(mm)

Kg/un Un/palete m2/palete

Número
de bl. por

m2 de
parede

600 250 50 5,65 192 28,8 6,6

600
250

500
70

7,90

15,81

136

68
20,4

6,6

3,3

600
250

500
100

11,29

22,58

96

48
14,4

6,6

3,3

600 250 115 12,99 80 13,8 6,6

600 250 150 14,44 64 9,6 6,6

600 250 175 14,98 56 8,7 6,6

600 250 200 17,13 48 7,2 6,6

600 250 240 23,10 40 6,0 6,6

600 250 300 28,88 32 4,8 6,6

600 250 365 35,13 24 3,6 6,6

Tabela 5- Blocos de betão celular comercializados em Portugal

Os blocos de maiores dimensões (espessuras superiores a 150 mm) dispõem de reentrâncias

– pegas - para facilitar o seu manuseamento
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Figura 30- Blocos de betão celular autoclavado com e sem pegas [44]

3.2 Execução de Paredes Exteriores em Pano Simples de
Betão Celular Autoclavado

3.2.1 Equipamentos

Ao apresentar um sistema completo de construção, os fabricantes criaram as suas ferramentas

próprias, com diferenças mínimas, que permitem a obtenção de resultados melhorados no

levantamento de alvenarias exteriores.

A preparação da argamassa de assentamento é feita com a ajuda de um misturador aplicado a

um berbequim de baixa rotação. O assentamento dos blocos é executado com colheres

próprias que para além de terem dimensões que se adaptam perfeitamente ao bloco, a sua

configuração permite um espalhamento correcto da argamassa, sem existência de

desperdícios. Nesta tarefa de assentamento o martelo de borracha assume papel principal,

pois permite, através de umas pancadas executadas sobre o bloco assente, a correcta

aderência entre blocos.

Pequenas irregularidades entretanto surgidas são limadas com a utilização da lixadeira. Uma

das características importantes do produto é a possibilidade de ser serrado nas dimensões e

formatos pretendidos. O serrote com a ajuda do esquadro, ou a serra eléctrica, contribuem

para a facilidade de trabalho que o material oferece. Depois de concluído o levantamento das

alvenarias, a tarefa de abertura de roços para a instalação de tubagens eléctricas e de água é

executada com grande rentabilidade através da utilização de abre-roços que poderá ser

eléctrico ou manual. A abertura de orifícios para a instalação de caixas de electricidade ou
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atravessamento de paredes é executado com brocas especiais aplicadas a um berbequim. Os

materiais usados são os seguintes [22]:

Figura 31 Figura 32 Figura 33

Figura 34 Figura 35 Figura 36

                   Figura 37                                                                                                     Figura 38

Figura 39 Figura 40

Figura 31-  Serrote
Figura 32- Martelo de borracha
Figura 33- Misturador
Figura 34- Esquadro
Figura 35- Serra eléctrica
Figura 36- Lixadeira
Figura 37- Abre-roços eléctrico
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Figura 38- Abre-roços manual
Figura 39- Colher
Figura 40- Broca especial

3.2.2 Argamassa

Encontram-se disponível no mercado diversas marcas de argamassas adequadas à montagem

de alvenarias de blocos de betão celular autoclavado. São exemplo a Ytocol da Ytong e a

Préocol da Simporex. Estas argamassas estudadas e criadas partindo do conhecimento do

comportamento e características do betão celular autoclavado, possibilitam uma boa aderência

entre os blocos ao longo do tempo e garantem a resistência da parede ao derrube, bem como

garantem a não existência de pontes térmicas através das juntas e uma colocação mais rápida,

possibilitando a aplicação de qualquer tipo de reboco.

Tendo como exemplo a Argamassa Ytocol, comercializada pela Ytong, é fornecida em pó,

tendo como principais constituintes, o cimento, a cal hidratada, cargas calcárias e um adjuvante

retentor de água. A sua preparação resume-se à junção do produto em pó, fornecido em sacos

de 25 kg, a aproximadamente 8 litros de água. A mistura deverá ser efectuada com ajuda de

um misturador, aplicado a um berbequim de baixa rotação, e deverá deixar-se repousar

durante 20 minutos, antes da sua aplicação. Sempre que, por secagem, apareça uma película

da argamassa mais dura à superfície do recipiente, não se deverá juntar água mas sim voltar a

mexer com o misturador. A argamassa poderá ser utilizada nas 5 horas seguintes à sua

preparação.

Mas outras firmas não fabricantes de betão celular autoclavado apresentam também

argamassas adequadas a este material, nomeadamente no nosso mercado, a Weber Cimentix,

que comercializa a ”Cortabloc”, argamassa de montagem de betão celular, que apresenta

resultados obtidos em ensaios realizados, conforme certificação CSTB de acompanhamento,

garantindo a conformidade da fabricação do produto, e Avis Tecnhique n.º 16/96-309, para

montagem de blocos de betão celular autoclavado.

O assentamento utilizando cimento-cola é feito com os blocos secos. Nos blocos com encaixe

macho-fêmea, não é necessário aplicar cola na junta vertical desde que se tratem de

alvenarias de preenchimento.
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3.2.3 Processo construtivo

Os blocos só deverão ser assentes com argamassa adequada ao betão celular autoclavado,

que é fornecida em pó, e preparada em obra com adição de água.

Em superfícies não regularizadas, a 1ª fiada é assente num meio-fio de argamassa de cimento

e areia. Em paredes exteriores cuja 1ª fiada esteja assente em contacto com o solo, deverá ser

incluída no meio-fio uma tela asfáltica, que formará uma barreira contra a ascenção capilar e a

humidade.

A 1ª fiada de blocos de betão celular autoclavado pode ser assente sobre uma mestra de

argamassa bastarda devidamente regularizada e nivelada. Logo que a primeira fiada é

assente, o resto da parede executa-se facilmente. Como regra fundamental a primeira fiada

tem de estar perfeitamente nivelada, alinhada e aprumada. O assentamento correcto da

primeira fiada influencia a rapidez de colocação das fiadas seguintes. O tempo necessário de

seguida é muito menor.

Figura 41– Colocação de argamassa [40]

Logo que a primeira fiada de blocos esteja perfeitamente na horizontal e aprumada e as juntas

de argamassa estejam suficientemente endurecidas, pode-se continuar a elevar as alvenarias.

A argamassa cimento-cola é aplicada com a ajuda de uma colher apropriada, estendendo-a no

correr da fiada horizontal a partir da aresta. Deve-se aplicar suficiente quantidade de cimento-

cola de forma a preencher convenientemente as juntas (1 a 3 mm).

Tendo a colher virada para cima e cheia de argamassa, distribui-se a mesma ao longo da fiada

em quantidade não exagerada. Em seguida vira-se a colher e estende-se a argamassa com o
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auxílio do pente existente nesse lado da colher. A guia lateral da colher deslizará sobre a

superfície da parede, deixando visível na argamassa, que constituirá a junta horizontal das

fiadas, uns sulcos que permitirão a aderência adequada. Nos blocos que necessitam de

argamassa na junta vertical, esta é aplicada directamente com o auxílio da mesma colher.

Figura 42 e Figura 43– Distribuição de argamassa com colher e colocação de bloco [43]

Figura 44 e Figura 45– Distribuição de argamassa com colher [22]

Nos blocos com perfis de encaixe o assentamento deve procurar obter juntas fechadas,

evitando-se o movimento nos blocos que possam provocar o refluimento de alguma cola das

juntas horizontais. O ajustamento dos blocos é efectuado com martelo de borracha verificando-

se a horizontalidade com nível. A argamassa que transborde deve ser retirada imediatamente.

Antes de se executar uma fiada deve verificar-se que a anterior se encontra plana e nivelada,

podendo quando necessário corrigir-se ligeiras irregularidades com uma talocha de lixa

apropriada. Os blocos devem ser assentes à meia vez ou, no mínimo, com uma sobreposição

de 200mm.
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Figura 46 e Figura 47- Ajustamento de blocos com martelo de borracha [41]

Os blocos são serrados à medida com a ajuda de um serrote para betão celular. A esquadria

dos cortes é garantida pela correcta utilização do esquadro. Nos blocos com encaixe macho-

fêmea (espessura superior a 15 cm), os machos deverão ser cortados após o levantamento

das paredes, nomeadamente na ligação aos pilares e ombreiras de portas e janelas. Desenha-

se preliminarmente a linha de corte sobre os blocos. Para trabalhos de maior envergadura, é

aconselhável a utilização de uma mesa com serra eléctrica.

Figura 48 e Figura 49 – Corte de blocos com serrote [22] [40]

No levantamento de alvenarias em blocos de betão celular autoclavado deverá deixar-se uma

junta aberta entre estas e a estrutura de betão armado. A espessura das juntas será de

aproximadamente 2 cm na ligação entre a parede e a laje ou viga e 1,5 cm na ligação entre a

parede e o pilar. Estas juntas, previamente humedecidas, serão preenchidas com espuma de

poliuretano, quando todas as paredes do piso imediatamente acima estiverem construídas.
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Figura 50 e Figura 51 - Preenchimento de juntas com espuma de poliuretano [22]

Os roços para tubagens de água e electricidade são abertos com abre-roços manual ou com

abre-roços eléctrico munido de fresas para betão celular autoclavado. As caixas para tomadas

e interruptores eléctricos são abertas com brocas especiais aplicadas com um berbequim

normal. A sua fixação é feita com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 ou por um

produto próprio comercializado pela Ytong (Yton-Fill).

Figura 52 e Figura 53 - Abertura de roços [22]

Uma parede executada em blocos de betão celular autoclavado pode receber qualquer tipo de

revestimentos interiores ou exteriores, tradicionais ou de projecção, à base de gesso (só para

interiores), cal hidráulica ou monomassas. Deve-se consultar o fabricante do reboco para

efeitos de informação sobre o comportamento do produto sobre o betão celular, visto que
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aquele pode ser afectado pela rápida absorção de água do betão. Como os blocos não fazem

barreira de vapor, é importante utilizar um reboco que mantenha esse comportamento, bem

como possuir características adequadas, relativamente à aderência e retracção.

O reboco interior Ytong é produzido à base de resinas acrílicas, pigmentos brancos e fibras

sintéticas e apresenta-se em pasta que se aplica directamente, sem adição de água. Deve ser

aplicado com uma espessura mínima de 8 mm. O tempo de secagem varia com a temperatura

ambiente e com a espessura aplicada, obtendo-se no Verão, secagens parciais em 6/8 horas e

secagens totais em 24/28 horas. Possui boa aderência, resistência ao fogo e bom isolamento

térmico e acústico. Com um saco de 25 kg de pasta consegue-se aproximadamente 3 m2 de

reboco com 8 mm de espessura. O reboco exterior Ytong é constituído à base de cal e cimento

possuindo um elemento hidrófugo na sua constituição. Para além disto possui também

grânulos de poliestireno expandido que lhe confere alguma elasticidade e o isolamento térmico

conveniente. O conteúdo de um saco de 30 kg é misturado com cerca de 17 litros de água.

Aplica-se nos 60 minutos após a mistura e regulariza-se nos 30 minutos seguintes à aplicação.

Deve aplicar-se numa espessura mínima de 15 mm, o que permite um rendimento de cerca de

5  m2 por cada saco de 30 kg. Antes da aplicação de qualquer acabamento deve-se deixar

secar bem este reboco. Atendendo à sua granulometria não permite acabamentos

perfeitamente lisos. Estes rebocos, que permitem a obtenção de grandes rendimentos quando

aplicados através de máquinas de projectar, podem também ser aplicados manualmente.

Como alternativa, poderá ser utilizado um reboco tradicional constituído por cimento, cal e areia

ao traço em volume de 1:(1.5 a 2):(9 a 11), 48 horas após aplicação de um salpico de cimento

e areia. Poderão ser, também, aplicados outros rebocos não tradicionais homologados para

aplicação em paredes de betão celular autoclavado, nomeadamente rebocos monomassa e

estuques sintéticos projectados. Em qualquer caso as espessuras mínimas aconselháveis são

de 8 mm no interior e 15 mm no exterior.

Os blocos de betão celular autoclavado permitem a obtenção de paredes perfeitamente

desempenadas, possibilitam a aplicação directa de azulejos no interior, que deverão ser

colados com cimento-cola de boa qualidade. A pintura directa sobre blocos de betão celular

autoclavado poderá ser utilizada principalmente em interiores. Nesta situação, e para não se

reconhecerem as juntas entre blocos procede-se ao refechamento das mesmas com

argamassa apropriada aplicada com uma espátula, antes da aplicação da tinta. A aplicação de

papel requer um barramento prévio das paredes. No entanto papéis com boa elasticidade

poderão ser aplicados directamente sobre o betão celular autoclavado.
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4 Paredes Exteriores em Pano Simples de Alvenaria
de Betão Leve com Agregados de Argila Expandida
(LECA)

4.1 O Betão Leve com Grânulos de Argila Expandida como
Material de Construção

4.1.1 Origem

O betão leve começou por ser utilizado para fins estruturais. Os primeiros registos da sua

utilização datam de 1000 a.C., quando foi utilizada uma mistura de pedra-pomes com um

ligante à base de cinzas vulcânicas e cal para a construção de elementos estruturais por

construtores pré-Columbianos que viveram na actual cidade de Tajin, no estado de Vera-Cruz,

México.

O betão leve também foi usado com funções estruturais pelos antigos romanos, os quais

combinavam o ligante à base de cal com rochas vulcânicas a fim de aligeirar as cargas nas

estruturas. Os construtores do porto de Cosa, cidade na antiga Etrúria, na costa ocidental da

Itália, detinham um bom conhecimento da durabilidade do betão leve ao ponto de utilizá-lo na

construção de quatro pilares que eram sujeitos não só à acção mecânica das ondas e das

marés mas também ao efeito abrasivo dos materiais granulares transportados pelas correntes

marítimas.

Outro registo da utilização de betão com agregados leves, da época romana, data do início do

segundo século da nossa Era (110-125 d.C.), quando o Panteão de Roma foi reconstruído pelo

Imperador Adriano, após ter sido destruído por um incêndio. Este tipo de betão foi empregue

na construção da abóbada da cúpula deste monumento, usando pedra-pomes como agregado

grosso. Esta abóbada é espantosa, não só pela sua dimensão, tipo de construção, mas

também pelo excelente estado de conservação após quase 2000 anos. Possui uma altura

idêntica a um edifício de 15 pisos, tendo a cúpula hemisférica um diâmetro interno de 43 m,

apoiada num cilindro com o mesmo diâmetro e a mesma altura. Na confecção do betão foram

usadas seis misturas diferentes de agregados dando origem a betões com massas volúmicas

que variam entre 1300 kg/m3, na zona do óculo no topo da cúpula, até 2200 kg/m3 junto às

fundações em paredes com espessura de 5m. O Panteão foi uma estrutura construída com um

vão três vezes maior do que até então alguma estrutura tinha sido construída.
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Os livros sobre arquitectura de Vitrúvio escritos no século I a.C. informam sobre as tecnologias

de construção e os materiais mais utilizados pelos antigos romanos. Os mesmos processos de

construção foram utilizados sem evoluções substanciais até ao séc. XIX, época, com a

revolução industrial, onde ocorreram inovações técnicas e descobertas científicas que levaram

à implementação do betão como material de referência na construção. Refira-se, em particular,

entre estas inovações, o advento dos ligantes hidráulicos a partir da patente de um processo

para obtenção de cal hidráulica artificial por Joseph Aspdin em 1824, e o início da produção de

agregados leves, à base de xistos e de argilas expandidas a partir da patente de Stephen J.

Hayde, no início deste século. Hayde, após ter patenteado o processo de produção de

agregados leves, iniciou um plano de aplicação do betão leve que previa a realização de

edifícios e de navios destinados ao transporte de mercadorias.

O estudo e emprego dos betões realizados com agregados de argila e xisto expandidos tem

vindo a sofrer um enorme incremento desde 1970, proporcionando um conhecimento

aprofundado das principais propriedades características destes agregados, bem como do

comportamento do betão com eles produzido. No século XX são numerosas as construções

existentes em betão leve, nomeadamente pontes e estruturas petrolíferas. Nos últimos anos

tem-se observado a aplicação deste tipo de betão, nomeadamente de alta resistência, nas

mais diversas estruturas, tais como plataformas petrolíferas, pontes-cais flutuantes, pontes,

edifícios e reforço de estruturas existentes.

A aplicação de betão de agregados leves em edifícios é mais conhecida face às boas

características de isolante térmico e de resistência ao fogo destes betões face aos betões com

agregados convencionais. Estas são as propriedades que valorizam o emprego dos betões de

agregados leves no que respeita aos balanços energéticos das edificações. Outro factor que

contribui para bons resultados da aplicação deste tipo de betão em edifícios, é a redução do

peso próprio que permite novas soluções estruturais para diversas soluções arquitectónicas,

para além de menores esforços ao nível das fundações

Relativamente ao uso de betão leve com agregados de argila expandida em blocos,

inicialmente foram utilizados em Itália, sendo aplicados em série nesse país no início dos anos

60, sendo que o seu uso se generalizou na década de 70, em outros países, nomeadamente

no Norte da Europa, onde as condições climatéricas são mais exigentes. São assim

implantados processos industriais de produção de blocos, especialmente após o aparecimento

no mercado dos agregados leves de argila expandida e o forte fomento da sua utilização na

produção industrial de blocos de betão leve.
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Conjuntamente com o grande crescimento do mercado da construção, assistiu-se então, ao

aparecimento de novas empresas industriais que investiram em tecnologias de produção de

grande série e com níveis de automatização actualizados, importadas de países mais

desenvolvidos. A forma geométrica dos produtos fabricados eram então, cópias dos produzidos

nos países de origem das máquinas e dos moldes. Foi uma época com grande influência

francesa.

A década de oitenta foi de estagnação e até de retrocesso industrial para o sector. Os

produtores de blocos de betão não acompanharam a evolução industrial nem sustentaram o

seu desenvolvimento, com o conhecimento dos produtos, e estes perderam valor comercial. A

indústria era muito heterogénea, as tecnologias de produção implantadas eram muito díspares

influenciando negativa e fortemente a qualidade do produto final.

Em Portugal a pré-fabricação em betão leve é recente, data do início dos anos 90. Enquanto

que em Portugal, relativamente à geometria, os produtos têm percentagens de furação de mais

de 50% reflectindo as condições climatéricas mais amenas, nos países do Norte da Europa

praticamente só se usam peças maciças e muitas vezes incluindo ainda um isolante leve.

4.1.2 Matérias-primas

Como foi referido, os betões leves são fabricados tendo como agregados grossos grânulos de

argila expandida, sendo este o constituinte do betão, responsável pelo aligeiramento das suas

massas e alteração das suas características mecânicas. Por isso se exige um conhecimento

especial deste material, incluindo a sua definição, processo de fabrico e características físicas.

Estes agregados leves obtêm-se a partir da cozedura de argilas que favorecem a expansão,

por desenvolverem gases, numa fase de amolecimento da matéria a temperaturas de fusão

incipientes; seguidamente dá-se um rápido arrefecimento, obtendo-se assim um produto

superficialmente duro, e leve, porque fica com uma estrutura interna celular.
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Figura 54- Grânulos de argila expandida [32]

4.1.3 Processo de fabrico

A produção de argila expandida inicia-se com a extracção da matéria-prima no barreiro,

seguindo para a fábrica, onde as argilas são seleccionadas e preparadas para a conformação.

A argila é misturada com substâncias que aumentam a sua expansibilidade (p.ex: carvão,

pirite, dolomite, etc.), sendo a mistura introduzida no forno de secagem para passar

posteriormente ao forno de expansão, de maior diâmetro e rodando em torno do mesmo eixo.

Estes fornos são geralmente circulares rotativos, com um eixo ligeiramente inclinado e um

comprimento entre os 30 e os 60 metros. A mistura, ao ser introduzida no forno de secagem,

vai ser gradualmente seca a temperaturas a rondar os 800ºC, sendo no forno de expansão que

ocorre a fusão da argila a uma temperatura próxima dos 1200ºC. Após esta cozedura, os

agregados caem numa grelha onde se dá o arrefecimento, sendo posteriormente crivados e

armazenados por classes. Através deste processo, a argila transforma-se em grânulos

esféricos com uma estrutura interna alveolar e com uma superfície externa dura e clinquerizada

de cor castanha.

Os blocos de betão leve de argila expandida são obtidos por pressão ou vibração da mistura

cimento+areia+água+agregados leves de argila expandida. Para a obtenção dos blocos de

betão com as dimensões o mais precisas possível, os moldes utilizados são metálicos, de

forma a conseguir a maior estabilidade possível. Após desmoldagem, os blocos devem ser

armazenados num local favorável (humidade~95%), onde eles podem adquirir o endurecimento

necessário para de seguida ser transportados. Em geral, o fabrico de blocos de betão compõe-

se de cinco operações principais como indica o esquema abaixo:

Preparação
dos

constituintes
do betão

EndurecimentoDesmoldagemMistura Moldagem
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Figura 55- Fabrico de blocos de betão leve

4.1.4 Enquadramento normativo

A NP-ENV 206 define os betões leves como tendo massas volúmicas inferiores a 2000 Kg/m3.

No quadro seguinte está ilustrada a classificação dos betões segundo essa norma.

Designação do betão Massa volúmica absoluta

Betão leve <2000 kg/m3

Betão de peso normal 2000 e 2800 kg/m3

Betão pesado > 2800 kg/m3

Tabela 6 – Classificação de betões segundo a NP ENV 206

A NP ENV 206 classifica ainda os betões leves de acordo com a sua massa volúmica em seis

classes, entre 901 kg/m3 e 2000 Kg/m3.

Classe
de massa
volúmica

LC1.0 LC1.2 LC.1.4 LC1.6 LC1.8 LC2.0

Kg/m3 901 a

1000

1001 a

1200

1201 a

1400

1401 a

1600

1601 a

1800

1801 a

2000

Tabela 7 – Classificação dos betões leves segundo a sua massa volúmica (NP ENV 206)

Devido ao facto dos blocos de betão leve com agregados de argila expandida serem

considerados material não tradicional requerem obrigatoriamente documentos de

homologação, com vista a certificar a qualidade dos mesmos. Actualmente são abrangidos

pelas normas europeias prEN 771-3 e EN 772.

Nos últimos anos o CEN (Comissão Europeia de Normalização) tem vindo a desenvolver vários

documentos normativos no âmbito dos blocos de betão para alvenaria, no que respeita a

normas para o produto e normas de ensaio relativas às principais características do mesmo,

assim como normas de ensaio relativas a métodos de ensaio para paredes de alvenaria.

Grande parte destes documentos normativos encontram-se no estado de Normas Europeias
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incluídas no Acervo Normativo Nacional, em especial no que respeita a métodos de ensaio de

blocos de betão para alvenaria. Relativamente ao documento que constitui a Norma de Produto

para blocos de betão para alvenaria (EN 773-1), a sua evolução nas diversas fases de

preparação foi controversa. Apresenta-se em seguida a situação normativa do CEN/TC 125

relativo a blocos de betão e paredes de alvenaria:

Ø Norma de produto:

prEN 771-3:2001 “Características dos blocos de alvenaria – Parte 3: Blocos de betão (com

agregados correntes e leves) para alvenaria”. Este documento especifica as características e

requisitos para blocos de alvenaria de agregados correntes e leves, ou pela combinação de

ambos, desde que a utilização principal da alvenaria seja de uso corrente, revestida ou à vista,

resistente ou não resistente aplicada em edifícios ou obras de engenharia civil. Estes blocos

são aplicados em todos os tipos de paredes incluindo paredes simples, paredes duplas,

divisórias, paredes de suporte e fundações. Os blocos podem conferir protecção ao fogo,

isolamento térmico e acústico e absorção acústica. Este documento inclui os blocos de

alvenaria de betão de forma paralelipédica rectangulares ou não rectangulares, de formas

especiais e blocos acessórios. Define o desempenho relacionado com resistência, massa

volúmica, tolerâncias dimensionais e permite a avaliação da conformidade do produto. Inclui

também os requisitos de marcação do produto. O presente documento não especifica

dimensões normalizadas, nem dimensões de fabrico normalizadas para blocos com outras

formas especiais. Também não abrange painéis de alvenaria, blocos de ventilação nem blocos

de alvenaria utilizados como barreiras de corte de capilaridade.

Ø Normas de ensaios de blocos para alvenaria:

NP EN 772-1:2002 - “Métodos de ensaio de blocos para alvenaria – Parte 1: Determinação da

resistência à compressão”. Esta Norma Europeia especifica um método de determinação da

resistência à compressão de blocos de alvenaria. Este documento define relativamente ao

ensaio: os materiais necessários, as características dos equipamentos de ensaio, a preparação

dos provetes (incluindo amostragem, preparação das superfícies, condicionamento dos

provetes e área carregada), o procedimento de ensaio, o cálculo e expressão dos resultados e

a informação a incluir no relatório de ensaio.

NP EN 772-2:2001 - “Métodos de ensaio de blocos para alvenaria – Parte 2: Determinação da

percentagem de furação em blocos de betão para alvenaria por impressão em papel”. Esta
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Norma Europeia especifica um método de determinação da percentagem de furação para

blocos de betão para alvenaria. Este documento define relativamente ao ensaio: os materiais

necessários, as características dos equipamentos de ensaio, a preparação dos provetes

(incluindo amostragem e tratamento das superfícies), o procedimento de ensaio (obtenção das

impressões e medições), o cálculo e expressão dos resultados e a informação a incluir no

relatório de ensaio.

NP EN 772-6:2002 - “Métodos de ensaio de blocos para alvenaria – Parte 6: Determinação da

resistência à tracção por flexão de blocos de alvenaria de betão de agregados”. Esta Norma

Europeia especifica um método de determinação da resistência à tracção por flexão de blocos

de alvenaria de betão de agregados com largura inferior a 100 mm e com uma relação

comprimento/largura superior a 10. Este documento define relativamente ao ensaio: as

características dos equipamentos de ensaio, a preparação dos provetes, o procedimento de

ensaio, o cálculo e expressão dos resultados e a informação a incluir no relatório de ensaio.

NP EN 772-11:2002 - “Métodos de ensaio de blocos para alvenaria – Parte 11: Determinação

da absorção de água por capilaridade de blocos para alvenaria de betão de agregados, de

betão “face à vista” e de pedra natural, e da taxa de absorção inicial de água de blocos

cerâmicos”. Esta Norma Europeia especifica um método de determinação do coeficiente de

absorção da água por capilaridade para blocos de alvenaria de agregados, de betão “face à

vista” e de pedra natural, e a taxa de absorção inicial de água de blocos cerâmicos. Este

documento define relativamente ao ensaio: as características dos equipamentos de ensaio, a

preparação dos provetes (incluindo amostragem e secagem dos mesmos), o procedimento de

ensaio, o cálculo e expressão dos resultados (o coeficiente de absorção de água por

capilaridade dos blocos de alvenaria de betão de agregados, de pedra natural e de betão “face

à vista” e a taxa de absorção inicial de água de blocos cerâmicos) e a informação a incluir no

relatório de ensaio.

NP EN 772-13:2002 - “Métodos de ensaio de blocos para alvenaria – Parte 13: Determinação

da massa volúmica real seca e da massa volúmica aparente seca de blocos para alvenaria

(excepto blocos de pedra natural)”. Esta Norma Europeia especifica um método de

determinação da massa volúmica real seca e da massa volúmica aparente seca de blocos de

alvenaria. Este documento define relativamente ao ensaio: as características dos

equipamentos de ensaio, a amostragem, o procedimento de ensaio (determinação da massa

seca, da massa volúmica real seca e da massa volúmica aparente seca) e a informação a

incluir no relatório de ensaio.
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prEN 772-14:2002 - “Métodos de ensaio de blocos para alvenaria – Parte 1: Determinação das

variações dimensionais de blocos para alvenaria de betão de agregados e de betão “face à

vista”. Esta Norma Europeia especifica um método de medição das variações dimensionais

entre duas condições extremas pré-definidas de variação. A finalidade deste ensaio é a

determinação dos coeficientes de retracção e de expansão dos blocos. Este documento define

relativamente ao ensaio: as características dos equipamentos de ensaio, a preparação dos

provetes (incluindo amostragem, condicionamento dos provetes e preparação das medições), o

procedimento de ensaio (medição inicial, medição da variação dimensional por expansão e

medição da variação dimensional por retracção), o cálculo e expressão dos resultados e a

informação a incluir no relatório de ensaio.

NP EN 772-16:2002 - “Métodos de ensaio de blocos para alvenaria – Parte 16: Determinação

das dimensões”. Esta Norma Europeia especifica um método de determinação das dimensões

exteriores, das espessuras dos septos exteriores e interiores, e da profundidade dos furos dos

blocos de alvenaria. Este documento define relativamente ao ensaio: as características dos

equipamentos de ensaio, a preparação dos provetes (amostragem e tratamento das

superfícies), o procedimento de ensaio (medição de: comprimento, largura, altura, espessuras

dos setpos exteriores e interiores e profundidade dos furos), o cálculo e expressão dos

resultados e a informação a incluir no relatório de ensaio.

NP EN 772-20:2002 - “Métodos de ensaio de blocos para alvenaria – Parte 20: Determinação

da planeza das faces de blocos para alvenaria de betão de agregados, de betão “face à vista” e

de pedra natural”. Esta Norma Europeia especifica um método de determinação da planeza

das faces para os referidos blocos de alvenaria. Este documento define relativamente ao

ensaio: as características dos equipamentos de ensaio, a preparação dos provetes

(amostragem e tratamento das superfícies), o procedimento de ensaio, o cálculo e expressão

dos resultados e a informação a incluir no relatório de ensaio.

Ø Normas de ensaio para alvenaria:

NP EN 1052-1:2002 -  “Método de ensaio para alvenaria – Parte 1: Determinação da

resistência à compressão”. Esta Norma Europeia fornece orientações para a preparação de

provetes, o condicionamento antes do ensaio, o equipamento de ensaio, o método de ensaio, o

método de cálculo (da resistência média à compressão, da resistência característica à

compressão e do módulo de elasticidade médio) e o conteúdo do relatório de ensaio.
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NP EN 1052-2:2002 - “Método de ensaio para alvenaria – Parte 2: Determinação da resistência

à flexão”. Esta Norma Europeia especifica o método para a determinação da resistência à

flexão de pequenos provetes de alvenaria segundo os dois eixos principais de aplicação da

carga. Neste documento é dada orientação para a preparação de provetes, o condicionamento

antes do ensaio, o equipamento de ensaio, o método de ensaio, o método de cálculo e o

conteúdo do relatório de ensaio.

NP EN 1052-4:2002 - “Método de ensaio para alvenaria – Parte 4: Determinação da resistência

ao corte de alvenarias com membrana de corte de capilaridade”. Esta Norma Europeia

especifica o método para a determinação de resistência ao corte no plano das juntas de

assentamento horizontais da alvenaria, incorporando uma membrana de material estanque e

utilizando um provete submetido a ensaio de duplo corte com uma carga aplicada

perpendicularmente às juntas de assentamento. Neste documento são dadas indicações para a

preparação dos provetes, o condicionamento requerido antes do ensaio, o equipamento de

ensaio, o método de ensaio, o método de cálculo e o conteúdo do relatório de ensaio.

4.1.5 Apresentação comercial dos blocos de betão com agregados
de argila expandida

A aplicação dos produtos pré-fabricados em betão leve para alvenarias em Portugal projecta-se

em campos de aplicação distintos, sendo que para aplicação em paredes exteriores de

edifícios, tem-se as seguintes tipos de blocos:

Blocos aplicados na envolvente de edifícios – são produtos nos quais o desempenho

térmico, acústico e de estanquidade à água é preponderante e onde o betão leve, dadas as

suas características térmicas, acústicas e mesmo mecânicas, garante um bom comportamento

aos produtos que o incorporam. Estes blocos são multi-câmara ou maciços e possuem

normalmente elevados desempenhos termo-higrométricos. Têm normalmente espessuras

acima dos 25 cm. Estes blocos podem ter também funções estruturais.

Blocos arquitectónicos – são produtos destinados a permanecer à vista no interior ou no

exterior dos edifícios. Em Portugal tem-se assistido a um franco desenvolvimento deste tipo de

produtos, embora a incorporação de betão leve seja ainda pequena, por duas razões. A

primeira reside no facto de ainda não se ter tirado partido estético do agregado leve como

acontece noutros países, onde os blocos de betão leve de argila expandida se assemelham ao
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granito depois de sujeitos a um tratamento por corte vulgarmente designado por “splitagem”. A

segunda razão deriva da ideia pré concebida de que os agregados leves tem um mau

comportamento em presença da água. Efectivamente, a capacidade de absorção de água dos

agregados leves é em geral, superior à dos agregados normais. No entanto, isto não se traduz

numa maior absorção de água pelo betão leve pela menor microfissuração associada ao

processo de cura deste tipo de betões, devido ao facto do módulo de elasticidade dos

agregados leves ser inferior ao da parte aglutinante.

O desenvolvimento recente em Portugal tem vindo a evoluir da simples produção dos

elementos da construção até ao sistema de alvenaria, integrando todos os órgãos e

compatibilizando todas as suas singularidades. É exemplo disso o desenvolvimento recente

das soluções para alvenarias exteriores em habitação constituídas por blocos de betão leve de

argila expandida. Em 1993 aparecem no mercado os primeiros blocos para alvenarias simples

exteriores, designados por “Blocos Térmicos”, que foram comercializados sem que inicialmente

houvesse preocupação com a sua integração nas especificidades da arquitectura,

concretamente:

Ø tratamento das pontes térmicas;

Ø tratamento das ombreiras de portas;

Ø tratamento da caixa de estore;

Ø remate do alvenaria com o fundo da viga de bordo.

O “Bloco Térmico” constitui um processo de construção desintegrado embora denotando já

preocupação com o comportamento térmico. Encontra-se actualmente disponível nos seguintes

formatos:

Dimensões (cm) Massa
(Kg)

Furação do
bloco

(EN772-2)

Massa
volúmica

aparente seca
(EN772-13)

Espessura
dos

septos
(mm)

Absorção de
água por

capilaridade
(EN772-11):

Tensão de
rotura à

compressão
(MPa)

(EN772-1)
50x20x15 9,5 41% 680 kg/m3 > 21.0 mm 3,1g/m2s > 2.5 MPa

50x20x20 13,7 43% 630kg/m3 > 21.0 mm - > 2.5 MPa

50x20x25 15,3 49% 650kg/m3 > 21.0 mm - > 2.5 MPa

50x20x30 15,4 50% 630Kg/m3 > 21.0 mm - > 2.5 MPa

Tabela 8– Características dos “Blocos Térmicos”
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Figura 56- Bloco térmico [59]

Com a evolução do mercado, surge em 1999 um conjunto de blocos para alvenaria,

interdependentes entre si, designados pelo fabricante por “Sistema Isolbloco”, comercializados

pela Maxit, destinados sobretudo à envolvente exterior de edifícios de habitação. Este sistema

não é mais do que um conjunto de elementos que procuram resolver as especificidades

descritas acima e distingue-se das demais formas de construir alvenarias, pela “cumplicidade”

do fabricante perante as dificuldades que a solução arquitectónica apresenta, envolvendo-se

com os projectistas e construtores com o objectivo de encontrar soluções para essas

especificidades dentro do “Sistema Isolbloco”. As peças do sistema e as suas funções estão

apresentadas no quadro seguinte:
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Peça base com dimensões 40x20x32. É a

peça base do sistema que permitirá construir

paredes com 32cm de espessura

Peça base com dimensões 40x20x32 com

face lisa. É uma peça que

servirá para rematar a parede junto a

ombreiras de portas e janelas.

Peça com dimensões 20x20x32. Serve para

fazer os remates junto a

pilares e permite fazer o acerto para o

assentamento contrafiado da

parede.

Peça com dimensões 20x20x32 com face

lisa. Pode ter a mesma função

da peça anterior mas também permite fazer o

remate nas ombreiras das

portas e janelas.

Peça com dimensões 40x10x32. Peça mais

baixa para fazer os fechos

junto à viga de bordo.

Bloco de estore. Peça que permite a

integração da caixa de estore no

sistema.

Forra térmica 50x20x05. Peça que permite

corrigir as pontes térmicas em

pilares e vigas de bordo.

Figura 57– Peças do sistema Isolbloco e suas funções [59]

Os elementos supracitados têm furação de 37,6% (EN771-03), massa volúmica de 1050 Kg/m3

(EN771/03), absorção de água por capilaridade 0,001547 Kg/m2/min. e  tensão de rotura à

compressão > 2,5 MPa.
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O “Sistema Isolbloco”, é constituído por elementos que no seu todo respondem a várias

especificidades, mas nos quais ainda falta fazer a integração das argamassas de

assentamento e das argamassa de reboco, estas que constituem o segundo órgão da parede.

Partindo destes pressupostos prevê-se a curto prazo a criação de uma argamassa de

assentamento premisturada devidamente estudada para responder as características de cada

uma das soluções de alvenaria. Na fase seguinte será a criação de argamassas de reboco

devidamente estudadas e compatibilizadas com a estrutura de suporte e travamento. No futuro,

prevê-se que o fabricante dos elementos para alvenaria integre os dois órgãos principais que

são as paredes e as argamassas (de assentamento e de reboco), com a sua aplicação de

forma a garantir ao cliente final a funcionalidade do sistema de alvenaria.

4.2 Execução de paredes exteriores em pano simples de
alvenaria de betão leve com grânulos de argila expandida

4.2.1 Processo construtivo

A técnica de execução de paredes simples, bem como os equipamentos utilizados são

semelhantes aos adoptados para paredes de tijolo, com algumas especificações inerentes a

este tipo de material.

O assentamento dos blocos inicia-se nos cantos, depois de se estudar as dimensões dos

panos e número de blocos a utilizar. Realizam-se primeiramente as marcações e o

assentamento dos blocos que é efectuado da extremidade para o centro, devendo haver com o

cuidado de deixar ambas as faces da parede regulares.

.
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Figura 58– Execução de parede com blocos de betão leve de argila expandida [12]

As paredes deverão ser assentes com argamassa seca, pré-doseada, indicada ou produzida

pelo fabricante, sendo aplicada com uma espessura de 10-20 mm por camada. Para o controle

de quantidade de água da amassadura deverão ser seguidas as especificações do fabricante.

Não deverá ser autorizado o emprego de argamassas pré-doseadas cujas características não

possam ser garantidas.
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O bloco levará apenas junta horizontal, que deverá ter 1cm de espessura. As juntas verticais

entre blocos de betão leve com agregados de argila expandida, serão secas e não levarão

argamassa (a menos que algo em contrário seja especificado ou o bloco utilizado não

apresente encaixe), com excepção das duas juntas contíguas à ligação entre paredes que

serão assentes com argamassa.

O assentamento das alvenarias deverá ter especial atenção à verticalidade das paredes, não

sendo de aceitar um desvio entre paredes de mais de 10mm.

Atendendo-se ao tipo de parede determinado no projecto, cada bloco deverá ser disposto em

fiadas de modo a conseguir-se um bom travamento. Deverá ser posto o maior cuidado na

execução da primeira fiada, para que a parede cresça desempenada e perfeitamente alinhada.

A primeira fiada deverá ser assente com meio fio perfeitamente nivelado e os blocos dessa

fiada deverão ficar muito bem alinhados e nivelados.

A argamassa estender-se-á em camadas mais espessas do que o necessário a fim de que,

comprimidos os blocos contra as juntas e leitos, a argamassa ressuma por todos os lados. A

espessura dos leitos e juntas não deverá ser superior a 10 mm. Nas superfícies a rebocar as

juntas deverão ser refundadas em cerca de 10mm, ainda com a argamassa de assentamento

fresca, de modo que as argamassas do reboco possam aderir bem à parede. Nas superfícies

voltadas para as zonas de água as juntas deverão ser refundadas em cerca de 10mm, com o

bico da colher, e rebocadas com argamassas impermeabilizantes de base cimentícia,

monocomponente, adicionada com fibras resistente aos sulfatos, sem solventes, resistente a

geadas e ao envelhecimento com a designação indicada pelo fabricante.

Os panos de parede executados em estruturas de betão armado ou compreendidos em

paredes de alvenaria deverão ser bem ligados e travados. Para isso, os panos serão bem

apertados nos extremos de encontro para o que se embeberão, a maço, lascas de pedra na

última junta, estando a anterior ainda fresca. Nas estruturas de betão armado, principalmente

em paredes exteriores, deverão deixar-se pontas de aço embebidas na estrutura que, por sua

vez, serão embebidas nos panos de alvenaria aquando da sua construção. Os pilares, muros

de suporte, paredes e quaisquer elementos de construção de betão armado ou ciclópico com

intercepções verticais ou oblíquas com panos de alvenaria, serão providos de pontas de varão

de 6mm de diâmetro a penetrar 20cm na estrutura, ficando salientes no mínimo 20cm a ser

embebidos nas juntas dos panos de parede após conveniente dobragem.
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A abertura de roços para instalação de tubagens nas paredes deverá ser efectuada

preferencialmente com abre-roços eléctrico, devendo reduzir-se ao mínimo as dimensões dos

roços e o número de septos dos blocos que são afectados.

Devem ser humedecidos os blocos caso as condições atmosféricas se encontrarem muito

secas.

Para se obterem meios blocos e peças de remate, os blocos serão cortados com serra eléctrica

de disco, caso o sistema de blocos em causa não disponha de peças específicas para o efeito,

como é o caso dos blocos térmicos. A manipulação dos blocos deve limitar-se ao mínimo

indispensável e será feita com os cuidados necessários para evitar a formação de rachas ou

falhas. Os blocos deverão ser armazenados em locais abrigados e empilhados de modo que os

seus furos fiquem orientados na vertical.

O revestimento exterior da parede será num revestimento monocamada a indicar pelo

fabricante ou com o sistema de isolamento térmico pelo exterior de marca também indicado

pelo fabricante.

Da mesma forma, o revestimento interior da parede será com argamassa seca pré-doseada da

marca indicada pelo fabricante, sendo o acabamento final obtido com revestimentos

apropriados. Em alternativa, poderão ser utilizadas tintas convencionais.

A zona dos pilares e vigas de betão armado poderá ser revestida com forra térmica. As juntas

de dilatação previstas para a estrutura de betão armado, devem ser respeitadas.
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5 Isolamento térmico pelo exterior em paredes
exteriores em pano simples (ETICS)

5.1 Introdução

ETICS significa External Thermal Insulation Composite System – Sistema de Isolamento

Térmico pelo exterior – e consiste em executar o isolamento térmico sobre a face exterior de

uma parede simples, habitualmente de alvenaria ou de betão. Este sistema construtivo consiste

em, mediante a aplicação prévia de um perfil metálico (inox ou alumínio bruto) para arranque

do referido sistema, colar placas de isolante térmico com as características e espessura

adequada à utilização específica pretendida para este elemento construtivo (parede simples),

apropriado ao edifício em causa no que diz respeito quer à respectiva zona climática, quer à

qualidade de isolamento pretendido pelo dono da obra e equipa projectista.

Os tipos de isolante utilizado devem ter elevada resistência térmica, boa estabilidade

dimensional, elevada resistência mecânica aos actos de vandalismo, ser auto-extinguível ao

fogo (Euroclass “E”), compatibilidade com as colas e argamassas de revestimento, assim como

se devem apresentar em placas com rigidez e dimensões adequadas a este tipo de aplicação.

Figura 59 – Constituição da parede de pano simples com isolamento térmico pelo exterior [59]
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O isolamento térmico pelo exterior é hoje reconhecido, de forma incontestável, como uma

solução técnica de alta qualidade, pois permite:

· Redução das pontes térmicas, o que se traduz por uma espessura de isolamento

térmico mais reduzida para a obtenção de um mesmo coeficiente de transmissão

térmica global da envolvente;

· Diminuição do risco de condensações;

· Aumento da inércia térmica interior dos edifícios, dado que a maior parte da massa das

paredes se encontra pelo interior da camada de isolamento térmico. Este facto traduz-

se na melhoria do conforto térmico de Inverno, por aumento dos ganhos solares úteis,

e também de Verão devido à capacidade de regulação da temperatura interior;

· Economia de energia devido à redução das necessidades de aquecimento e de

arrefecimento do ambiente interior;

· Diminuição da espessura das paredes exteriores com consequente aumento da área

habitável; Redução do peso das paredes e das cargas permanentes sobre a estrutura;

· Aumento da protecção conferida ao tosco das paredes face às solicitações dos

agentes atmosféricos (choque térmico, água líquida, radiação solar, etc.);

· Diminuição do gradiente de temperaturas a que são sujeitas as camadas interiores das

paredes;

· Melhoria da impermeabilidade das paredes;

· Possibilidade de mutação do aspecto das fachadas e colocação em obra sem perturbar

os ocupantes dos edifícios, o que torna esta técnica de isolamento particularmente

adequada na reabilitação de fachadas degradadas;

· Grande variedade de soluções de acabamento.

5.2 Evolução histórica do Sistema de isolamento térmico
pelo exterior

Após a 2.ª Guerra Mundial a Europa atravessou uma difícil situação económica. O custo do

aquecimento dos edifícios e a escassez de combustíveis eram motivos de grande

preocupação. Para reduzir o consumo de energia tornou-se inevitável a aplicação de

isolamento térmico na envolvente dos edifícios. Estudos realizados na altura indicavam que o

isolamento térmico seria mais eficaz se aplicado pelo exterior. Durante os anos 40, surgiu na

Suécia um sistema de isolamento térmico de fachadas pelo exterior que era constituído por lã

mineral revestida com um reboco de cimento e cal. De acordo com alguns autores, o

responsável pelo desenvolvimento dos sistemas de reboco delgado armado sobre poliestireno
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expandido, tal como o conhecemos, foi Edwin Horbach. Terá sido num pequeno laboratório,

que construiu na sua cave, que testou diferentes composições de reboco, diversos produtos de

reforço e materiais de isolamento. Após contactos com um fabricante alemão de poliestireno

expandido, o seu sistema de isolamento térmico começou a ser usado no final dos anos 50. Os

ETICS foram introduzidos nos Estados Unidos da América no final dos anos 60 por Frank

Morsilli. O sistema teve de sofrer algumas alterações para que se adaptasse ao tipo de

construção existente e ao mercado americano (por exemplo, menor espessura de reboco).

Inicialmente existiu alguma resistência à utilização do sistema nos Estados Unidos. Foi durante

a crise energética do final dos anos 60 e início dos anos 70, que aumentou o interesse pelo

isolamento térmico pelo exterior. Só no final do século XX é que se verificou a introdução, de

uma forma definitiva, dos sistemas de reboco delgado armado sobre poliestireno expandido no

nosso país.

5.3 Descrição e caracterização do sistema [59]

5.3.1 Aspectos gerais

Os ETICS mais frequentes no mercado são constituídos por placas de poliestireno expandido

(EPS) revestidas com um reboco delgado, aplicado em várias camadas, armado com uma ou

várias redes de fibra de vidro. Como acabamento é utilizado, geralmente, um revestimento

plástico espesso (RPE).

Serão analisados apenas os sistemas fixos por colagem.

5.3.2 Suporte

Os ETICS destinam-se a ser aplicados em superfícies planas verticais exteriores de edifícios

novos ou existentes (reabilitação), e também em superfícies horizontais ou inclinadas desde

que não estejam expostas à precipitação. (superfícies cujo ângulo com a vertical não seja

superior a 5º).

Os suportes podem ser constituídos por:

Ø Paredes em blocos de betão leve com argila expandida;
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Ø Paredes em alvenaria de tijolo, blocos de betão, pedra ou betão celular;

Ø Paredes de betão de inertes correntes ou leves;

Ø Painéis prefabricados de betão. É possível a aplicação do sistema em suportes

rebocados, pintados ou com revestimentos orgânicos ou minerais, desde que

convenientemente preparados.

5.3.3 Materiais

a) Produto de colagem

Produto utilizado para a preparação da cola que se destina a fixar, por aderência, o isolamento

térmico ao suporte. Trata-se, geralmente, de um produto pré-preparado fornecido em pó, ao

qual se adiciona apenas água; em pó para mistura com um determinado ligante (resina); em

pasta (copolímero em dispersão), à qual se adiciona 30% em peso de cimento Portland.

b) Isolamento térmico – poliestireno expandido (EPS)

O isolamento térmico destina-se a aumentar a resistência térmica da parede na qual é aplicado

o sistema. Os componentes químicos do poliestireno expandido são o poliestireno, o agente

expansor (principalmente o pentano) e o ar. Pode ser fornecido em placas com contorno plano

ou com entalhe. A espessura de isolamento a utilizar deverá ser definida pelo cálculo térmico.

As placas de poliestireno expandido que se destinam a integrar um sistema ETICS deverão

satisfazer as especificações do documento “Polystyrène expansé moulé certifié ACERMI -

Spécifications particulières à l'emploi comme support d'enduit mince (PSE collé et fixé

mécaniquement)”.

c) Armaduras

São utilizadas armaduras de fibra de vidro (tecidas ou termo-coladas), incorporadas na camada

de base, com tratamento de protecção anti-alcalino. Distinguem-se dois tipos de armaduras: as

“armaduras normais” têm como função melhorar a resistência mecânica do reboco e assegurar

a sua continuidade; as “armaduras reforçadas” são utilizadas como complemento das

armaduras normais para melhorar a resistência aos choques do reboco. As características das

armaduras são definidas no documento “Certification CSTBat des treillis textiles pour enduits
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de façade - Définition des caractéristiques des armatures utilisées dans les systèmes d'isolation

thermique extérieure par enduit sur isolants”.

d) Produto de base

Produto que se destina à preparação da argamassa de reboco a aplicar directamente sobre o

isolamento térmico (camada de base). Geralmente, o produto utilizado é idêntico ao produto de

colagem. A camada de base consiste num reboco (barramento) com alguns milímetros de

espessura, realizado em várias passagens sobre o isolamento, de forma a permitir o completo

recobrimento da armadura.

e) Primário

O primário consiste numa pintura opaca à base de resinas em solução aquosa, que é

aplicada sobre a camada de base. É necessário que o produto seja compatível com a

alcalinidade da camada de base. A função da camada de primário é regular a

absorção e melhorar a aderência da camada de acabamento. Alguns sistemas não

incluem esta camada.

f) Revestimento final

Como revestimento final é normalmente utilizado um revestimento plástico espesso (RPE).

Podem, no entanto, ser utilizados outros revestimentos desde que convenientemente testados

e especificados no documento de homologação do sistema. A camada de acabamento

contribui para a protecção do sistema contra os agentes climatéricos e assegura o aspecto

decorativo. É aplicada sobre a camada de base ou sobre a camada de primário (caso exista).

g) Fixação mecânica do isolamento

Nos sistemas colados, apesar da sua estabilidade ser totalmente assegurada pela colagem, é

possível utilizar fixações mecânicas complementares. As fixações mecânicas destinam-se,

eventualmente, a fixar provisoriamente as placas de isolamento até à secagem da cola ou, em

caso de descolagem do sistema, a evitar a sua queda. São utilizadas fixações compostas por
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buchas em plástico de cabeça circular com, pelo menos, 50 mm de diâmetro e por um prego ou

parafuso metálico no seu interior.

h) Acessórios

Os ETICS incluem também outros produtos e componentes utilizados para reforço de pontos

singulares, ligação com elementos construtivos e para assegurar a continuidade do sistema.

Para reforço das arestas do sistema são utilizados perfis realizados em alumínio, aço

inoxidável, fibra de vidro ou ainda em PVC ou alumínio com armaduras de fibra de vidro. Os

perfis metálicos de ligação com elementos construtivos poderão ser em: alumínio ou aço

inoxidável (perfis de arranque, perfis laterais à vista ou não, peitoris, capeamentos); alumínio

pré-lacado ou anodizado (perfis à vista); zinco (rufos e capeamentos). Não deverão ser

utilizados perfis em aço galvanizado. As faces dos perfis sobre os quais seja aplicado reboco,

deverão ter uma largura mínima de 30 mm e apresentar, pelo menos, duas fiadas de orifícios

que correspondam a 15% da superfície (diâmetro dos orifícios deverá ter cerca de 6 mm).

Os produtos utilizados para preenchimento de juntas, de forma a garantir a estanquidade à

água entre o sistema e os elementos construtivos, deverão ser quimicamente compatíveis com

o poliestireno expandido. São geralmente utilizados mastiques elastómeros ou plásticos de 1.ª

categoria (silicone, poliuretano, acrílicos, etc.) e cordões de espuma impregnada pré-

comprimida. Nas juntas de dilatação estruturais deverão ser aplicados perfis cobre-juntas

5.3.4 Preparação dos trabalhos

a) Identificação dos pontos singulares

Antes de se iniciarem os trabalhos de aplicação do sistema de isolamento, é indispensável a

realização de um exame detalhado da envolvente do edifício a isolar, que permita a

identificação de todos os pontos singulares. Devem ser analisados, nomeadamente, os

seguintes aspectos: área de fachada a revestir, atendendo à sua acessibilidade; características

do suporte; dimensão e forma dos vãos e dos peitoris; características dos dispositivos de

oclusão e forma de fixação; localização e forma de fixação das tubagens da rede de drenagem

de águas pluviais; grelhas de ventilação; terraços e varandas; juntas de dilatação; instalação

eléctrica; tipo de cobertura e configuração do seu contorno; identificação de todos os outros

elementos a fixar nas fachadas.
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b) Equipamento necessário

Os equipamentos correntemente utilizados para a aplicação dos ETICS são:

· Dispositivo mecânico para misturar os componentes, por exemplo, da cola (rotação

máxima de 300 rot./min);

· Colher de pedreiro e talocha dentada para aplicação da cola sobre as placas de

poliestireno expandido;

· Talocha em madeira para colocação das placas de isolamento durante a colagem;

· Esquadro, nível e réguas (de 20 cm e 2 m) para garantir o correcto posicionamento do

isolamento;

· Serrote e plaina eléctrica para corte das placas e, eventualmente, talocha abrasiva

para eliminar irregularidades;

· Tesoura para o corte da armadura;

· Espátula em inox para a colocação de armadura;

· Espátula de plástico, rolo ou equipamento de projecção para aplicação do revestimento

final;

· Berbequim, martelo ou chave de fendas para fixação dos perfis e colocação das

fixações mecânicas. A limpeza dos equipamentos deverá ser realizada com água

imediatamente após terem sido utilizados.

c) Andaimes

Para uma correcta aplicação do sistema é indispensável assegurar a estabilidade e segurança

dos operários. Poderão ser utilizados andaimes de plataforma fixos ou móveis, desde que

convenientemente estabilizados para os esforços e movimentos dos trabalhadores durante a

intervenção. Não é aconselhável a utilização de andaimes suspensos.

d) Análise e tratamento do suporte

Para que possa ser realizada a aplicação do sistema por colagem, os suportes deverão

apresentar uma superfície plana, sem irregularidades significativas ou desníveis superiores a 1

cm sob uma régua de 20 cm.

e) Condições de aplicação
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A colagem das placas de isolamento térmico e a aplicação do reboco não devem ser realizados

durante períodos de chuva ou neve, nem quando a temperatura ambiente for inferior a 5 ºC.

Para além disso, o reboco não deverá ser aplicado em superfícies expostas ao sol durante os

meses de Verão ou sujeitas a ventos fortes. Deverá existir especial cuidado com a protecção

da parte superior do sistema, de modo a evitar a infiltração de água entre o suporte e o

isolamento térmico.

5.3.5 Aplicação do sistema

a) Montagem dos perfis de arranque e laterais

Após a montagem dos andaimes e protecções individuais, remoção de todos os elementos

existentes na fachada que tenham de ser substituídos ou cuja posição deva ser alterada e

preparação dos suportes poderá ser iniciada a montagem dos perfis de arranque do sistema.

Os perfis de arranque, com espessura adaptada às placas de isolamento térmico a utilizar, são

colocados horizontalmente no limite inferior da zona a revestir. Para sua fixação serão

utilizados parafusos adequados ao suporte, com afastamento inferior a 30 cm. Deverá existir

uma fixação a menos de 5 cm das extremidades. Caso a face inferior do perfil seja revestida

com o reboco armado, a armadura deverá ser colada directamente sobre o suporte, antes da

aplicação do perfil, e posteriormente dobrada sobre o isolamento. Entre os perfis deverá existir

um espaço de 2 a 3 mm, de modo a permitir a sua dilatação. Durante a sua colocação é

necessário verificar o seu alinhamento.

Se o suporte for irregular, os perfis deverão ser colocados sobre uma faixa de cola para impedir

a ventilação da interface entre o isolamento e o suporte. A fixação dos perfis laterais é idêntica

à dos perfis de arranque.

b) Preparação da cola

Na preparação da cola deverão ser rigorosamente respeitadas as dosagens definidas pelo

fabricante do sistema. A mistura dos diferentes componentes deverá realizar-se com um

dispositivo mecânico (rotação máxima de 300 rot./min) para que se obtenha um produto
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homogéneo. A cola só deverá ser aplicada cerca de 5 a 10 minutos após a preparação da

mistura.

c) Aplicação da cola

A cola deve ser aplicada sobre a placa de isolamento, excepto se tiver sido realizada uma

decapagem parcial do suporte. Não deverá ser utilizada para preencher as juntas entre as

placas.

A distribuição da cola sobre as placas de isolamento poderá ser realizada do seguinte modo:

Colagem contínua com talocha dentada: a cola é aplicada sobre toda a superfície da placa,

com uma talocha com entalhes de 6 a 10 mm. Deverá ser deixada uma faixa com cerca de 2

cm de largura no contorno da placa, para evitar que a cola preencha as juntas entre as placas.

Colagem parcial por pontos – a cola é aplicada em manchas de espessura idêntica,

distribuídas regularmente pela superfície da placa à razão de, pelo menos, 16 pontos por m² (8

ou 10 numa placa de 0,5 × 1,0 m).

Colagem parcial por bandas: é aplicada uma banda de cola de espessura regular no contorno

da placa, a pelo menos 2 cm do bordo, e duas faixas cruzadas no centro, de modo a assegurar

uma repartição homogénea da cola. As bandas não deverão ser perfeitamente contínuas, para

evitar o efeito de ventosa na colocação

d) Colocação do isolamento

As placas de isolamento são colocadas topo a topo, em fiadas horizontais a partir da base da

parede, sendo o nível de referência definido pelo perfil de arranque. São dispostas com juntas

desencontradas, quer em zona corrente, quer nos cantos térmicos. As juntas entre placas de

isolamento deverão estar desfasadas, pelo menos, 0,10 m das juntas entre dois perfis de

arranque ou laterais. Além disso, não deverá haver coincidência entre as descontinuidades do

suporte (por exemplo, juntas entre painéis prefabricados de betão) e as juntas das placas.

As placas devem ser colocadas imediatamente após a aplicação da cola. Para assegurar uma

colagem eficaz deverão ser pressionadas contra o suporte com o auxílio de uma talocha de

madeira. A regularidade da superfície deverá ser permanentemente verificada com uma régua
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de 2 m. O recorte e ajuste das placas, nomeadamente nos cantos e nos vãos, deve ser

realizado após a colagem do isolamento. Nas ligações do sistema com as caixilharias, peitoris

ou outras saliências existentes na fachada, deverá existir uma folga com cerca de 5 mm, para

realização da masticagem. As folgas existentes, devido à degradação pontual do isolamento, e

as juntas entre placas cuja espessura seja superior a 2 mm deverão ser preenchidas com

poliestireno expandido. Não se deverá utilizar a cola ou o reboco para corrigir os defeitos das

placas ou para preencher as juntas. Não deverão existir desníveis entre placas contíguas.

Caso contrário, será necessário eliminar as irregularidades por alisamento (por exemplo, com

talocha abrasiva) e de seguida limpar a superfície de modo a remover os resíduos resultantes.

As eventuais acções correctivas só deverão ser realizadas após a secagem da cola. O sistema

deverá ser interrompido nas juntas de dilatação do edifício

e) Reforço dos pontos singulares

Em todos as arestas do sistema são colocadas cantoneiras de reforço, coladas directamente

sobre o isolamento com argamassa idêntica à da camada de base. São sempre aplicadas por

baixo da armadura normal. Não deverão ser utilizados pregos para posicionar as cantoneiras

até à sua colagem. As juntas entre as cantoneiras não deverão coincidir com as juntas entre

placas de isolamento. Antes da realização da camada base, é ainda necessário reforçar os

cantos dos vãos e a zona das juntas entre perfis metálicos com faixas de armadura com 0,3 ×

0,3 m, coladas sobre as placas de isolamento. Reforço com armadura normal aplicada sobre o

isolamento (0,30 × 0,30 m).

f) Aplicação da camada de base armada

A camada de base deverá ser realizada logo após a secagem da cola para evitar a

deterioração superficial do isolamento térmico. Esta degradação poderá dever-se à prolongada

exposição do poliestireno à intensa radiação solar (cerca de 4 dias). Quando tal ocorrer, toda a

superfície deverá ser lixada antes da aplicação do reboco. A constituição da camada de base

depende do grau de exposição da parede aos choques, podendo ser utilizadas uma ou duas

armaduras normais, ou ainda, uma armadura normal e uma armadura reforçada. A camada de

base é realizada em várias subcamadas, sendo cada uma delas aplicada após a secagem da

anterior (geralmente no dia seguinte). O período de secagem entre camadas não deverá ser

muito prolongado para que exista uma boa aderência.
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Ø Camada de base com uma armadura normal - Após a colagem das placas e dos

elementos de reforço nos pontos singulares, a superfície do isolamento térmico é

revestida com uma primeira camada de reboco. A armadura normal é aplicada sobre

esta camada ainda fresca utilizando uma talocha em inox. Nas emendas de armadura

deverá existir uma sobreposição de cerca de 10 cm (nunca inferior a 5 cm). A

armadura deverá envolver as arestas onde existam cantoneiras de reforço. Nunca se

deve aplicar a armadura directamente sobre o poliestireno expandido. Após a secagem

da primeira camada é aplicada uma última camada de reboco de modo a envolver

completamente a armadura.

Ø Camada de base com duas armaduras normais - É aplicada uma camada de reboco

armado. Após a sua secagem, é aplicada uma outra camada de reboco e colocada a

segunda armadura normal, de preferência com as juntas desfasadas em relação à

primeira. Depois de um período de secagem, aplica-se uma última camada que

envolva totalmente a segunda armadura. Depois de terem sido aplicados os reforços

de armadura na envolvente dos vãos e nas juntas dos perfis metálicos, mas antes de

colocar as cantoneiras de reforço, reveste-se a superfície do isolamento com uma

camada de reboco. Sobre a camada ainda fresca aplica-se a armadura reforçada com

uma talocha em inox. As emendas de armadura de reforço são realizadas sem

sobreposição. De seguida colam-se as cantoneiras de reforço sobre a armadura

reforçada. Após secagem da camada inicial de reboco, a superfície é revestida com

uma nova camada de reboco que incorpore uma armadura normal. As juntas da

segunda armadura não deverão coincidir com as da armadura reforçada.

g) Aplicação da camada de primário

Depois da camada de base estar seca (no mínimo 24 horas), o primário é aplicado com rolo ou

trincha.

h) Aplicação da camada de acabamento

O revestimento final é aplicado sobre a camada de primário, ou se esta não existir, sobre a

camada de base armada.
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5.4 Pormenorização de fachada com isolamento térmico pelo
exterior

Apresenta-se de seguida a figura representativa da execução de uma parede exterior com

sistema de isolamento térmico pelo exterior.

Figura 60 – Pormenorização de parede exterior com sistema de isolamento térmico pelo exterior [2]

Legenda:

1- Reboco delgado aplicado sobre o isolante térmico e armado com rede em fibra de

vidro;

2- Painéis de isolamento térmico devidamente homologados;
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3- Colagem à alvenaria dos painéis de isolamento térmico por pontos ou bandas;

4- Lintel em betão armado;

5- Perfil especial de alumínio fixado à alvenaria servindo para o reforço da abertura e para

a execução do rebaixo para o assentamento da caixilharia;

6- Peitoril da janela recobrindo por inteiro o isolamento e o respectivo reboco;

7- Junta preenchida com mástique sobre perfil especial de alumínio;

8- Reboco orgânico delgado aplicado sobre o isolamento térmico e armado com rede em

fibra de vidro;

9- Armadura suplementar de reforço nas zonas baixas do edifício onde a probabilidade de

acções acidentais é superior. Em zonas acessíveis ao público, em geral, deve-se

procurar ainda uma solução mais resistente;

10- Barreira de estanquidade contra a subida de humidade por capilaridade;

11- Manta geotêxtil para evitar a contaminação do dreno;

12- Almofada de fibras de polímero para a protecção do isolamento térmico aquando da

execução do aterro da fachada;

13- Pintura de estanquidade;

14- Perfil em alumínio de reforço para o arranque do isolamento fixado à alvenaria;

15- Reboco interior;

16- Tijolos para fachadas;

17- Tijolos com resistência mecânica suficiente para resistir à acção do terreno.
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6 Análise Comparativa entre Soluções de Paredes
Exteriores em Pano Simples

6.1 Comportamento Térmico

6.1.1 Introdução

O comportamento térmico das paredes exteriores, pode ser avaliado com base em diversos

factores, não se restringindo ao coeficiente de transmissão térmico da solução adoptada, que

define a transmissão de calor através desta. Também se devem considerar critérios tais como

o calor específico, a difusibilidade térmica, a capacidade térmica, o tempo de arrefecimento, o

amortecimento térmico e desfasamento, que irão avaliar o desempenho global da parede.

6.1.2 Coeficiente de condutibilidade térmica

O coeficiente de condutividade térmica exprime a quantidade de calor transmitida por hora

através de um material com uma superfície de 1 m2 e com uma espessura de 1 m quando a

diferença de temperatura entre as duas faces opostas é de 1 grau Kelvin (K) ou Celsius (ºC).

Quanto menor for o valor do coeficiente de condutibilidade de um material, maior é a sua

capacidade de isolamento.

A condutibilidade térmica (λ) é uma propriedade característica de cada material, quer se

apresente em estado sólido, líquido ou gasoso. O valor de λ é muito influenciado pela

existência de cavidades elementares, ocupadas por ar, por exemplo em materiais porosos ou

alveolares. Estas cavidades podem ser propositadas, ou acidentais, devido a certos processos

tecnológicos, mudanças ou danos na estrutura. Os alvéolos acidentais podem fazer variar os

valores de λ duma forma imprevisível, favorecendo ou não o desempenho higrotérmico. O valor

de λ não é normalmente constante durante toda a vida útil dum material, podendo ser alterado

como consequência de determinados factores, tais como (Davies 2001):

Ø Temperatura: geralmente o valor de λ diminui com o aumento da temperatura. Para

materiais de construção normalmente é adoptado o λ10 (correspondendo a uma

temperatura média do material de 10ºC com uma temperatura interior de 20ºC e uma

temperatura exterior de 0ºC;

Ø Humidade: o aumento da humidade do material faz aumentar o valor de λ;
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Ø Envelhecimento: alguns materiais de isolamento contêm um gás com um λ mais baixo

que o ar. Este gás pode dispersar-se e ser substituído por ar ao longo do tempo de tal

forma que a condutibilidade térmica aumenta com o tempo. Em painéis sandwich o

efeito é minimizado, porque a maior parte das espumas plásticas têm uma

percentagem elevada de células fechadas e o material está protegido pelas chapas

exteriores. Em algumas soluções de construção leve de madeira torna-se

especialmente importante garantir a estanquicidade, pela degradação e aumento

exponencial da condutibilidade que a água provoca neste material, bem como nalguns

tipos de isolamentos fibrosos (como a fibra de vidro e a lã de rocha).

Os materiais utilizados na construção apresentam valores de condutibilidade térmica com

alguma disparidade, como se pode ver na tabela seguinte:

Materiais
Coeficiente de condutibilidade

térmica, λ (W/m.ºC)

Cerâmica de barro vermelho 1,15

Betão com inertes leves 0,25-0,47

Betão celular autoclavado 0,11-0,20

Reboco 1,15

Estuque 0,35

Poliuretano 0,03

Tabela 9 – Coeficientes de condutibilidade térmica em função de diferentes materiais

Para caracterização térmica dos diferentes materiais utilizados na construção, existem as

seguintes Normas Europeias:

Ø EN 1745 (1997): - “Alvenaria e produtos de alvenaria – Determinação dos valores

térmicos de cálculo”;

Ø PrEN 12524 (1999): - “Materiais e produtos para a construção- Propriedades

higrotérmicas - Valores úteis tabelados”;

Ø EN ISO 10456 (1998): - “Isolamento térmico – Materiais e produtos de construção -

Determinação dos valores térmicos declarados e úteis”;

Ø EN ISO 6946 (1996): - “Componentes e paredes das construções - Resistência térmica

e coeficiente de transmissão térmica - método de cálculo”.
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Utilizando estes instrumentos normativos europeus, podem-se considerar os seguintes tipos de

coeficientes de condutibilidade térmica:

λUi - Utiliza-se o símbolo λi (interior) para materiais que não podem ser molhados pela

penetração da água da chuva, pela condensação permanente ou pela humidade ascensional

do terreno. É usado para os materiais que estão protegidos contra a penetração da chuva,

como por exemplo as paredes interiores, o pano interior de uma parede dupla exterior, as

paredes exteriores protegidas por um reboco, ou um outro revestimento impermeável.

λUe - é utilizado para os materiais que podem ser molhados pela chuva ou outras fontes de

humidade.

De acordo com esta terminologia, e em função da respectiva massa volúmica, a tabela

seguinte apresenta os valores de condutibilidade térmica dos materiais utilizados para

execução de paredes:

Material r (kg/m3) λUi (W/mK) λUe (W/mK)

1000 0,29 0,57
1500 0,46 0,91Tijolos
2000 0,69 1,35
400 0,13 -

1000 0,35 0,46

Blocos de betão
com agregados

de argila
expandida 1700 0,76 1,00

300 0,09 -
600 0,18 0,29

Blocos de betão
celular

autoclavado 1000 0,29 0,47
Argamassa de

cimento 1900 0,93 1,50

Argamassa de
cal 1600 0,70 1,2

Polistireno
expandido ≥20 0,040 -

Polistireno
extrudido ≥25 0,034 -

Tabela 10 – Coeficientes de condutibilidade térmica em função de diferentes materiais e massas
volúmicas

A capacidade de isolamento dos materiais é tanto maior quanto mais porosos forem, uma vez

que a condutibilidade térmica do ar é menor que a da matriz do material. O efeito da
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porosidade é especialmente eficaz quando os poros são pequenos e fechados, pois, deste

modo, minimiza-se a transmissão de calor por convecção no seu interior.

Os materiais de cerâmica de barro vermelho, nomeadamente os tijolos maciços, são aqueles

que apresentam um valor de condutibilidade térmica mais elevada, comparativamente com o

betão leve com agregados de argila expandida e o betão celular autoclavado. A condutibilidade

térmica sofrerá alterações em função do tipo de tijolo cerâmico utilizado, nomeadamente com o

tipo de furação (que deverá existir para uma menor condutibilidade térmica), cuja densidade e

disposição influenciarão a condutibilidade térmica das unidades elementares. Em certos tijolos

pode-se obter valores bastante bons de condutibilidade térmica. Temos como exemplo os

tijolos furados “duplex”, utilizados na execução de paredes de pano simples e que chegam a ter

0,3 W/m.ºC de condutibilidade térmica.

A utilização da argila expandida irá proporcionar uma barreira térmica adicional

comparativamente, por exemplo com o betão com agregados correntes, cujo coeficiente de

condutibilidade varia entre os 1,4 e 1,75 W/m.ºC, sendo inclusivamente superior aos valores

característicos da cerâmica de barro vermelho. A argila expandida é um material com um

coeficiente de condutibilidade térmica bastante reduzido (0,10 - 0,13 W/m.ºC), visto que

apresenta microporos fechados, característica rara nos agregados leves. O coeficiente de

condutibilidade térmica é também, neste caso, proporcional à massa específica aparente e

quanto mais leve for o betão, maior será a sua capacidade isolante. Com o aumento do teor de

argila expandida utilizado no betão assim diminui a sua condutibilidade, sendo que o valor de

0,25 W/m.ºC corresponde a um teor bastante elevado. Contudo, o tamanho dos grãos de argila

expandida que constitui o betão dos blocos, prejudica a formação de septos finos entre os

furos, não permitindo uma elevada diversidade de furacão, tal como a mostrada pelos tijolos.

O betão celular autoclavado é o material que apresenta uma maior capacidade de isolamento,

mesmo maciço. Esta capacidade deriva das próprias características do material. Este possui

uma estrutura interna constituída por numerosas células, que ocupam no total 80% do seu

volume, podendo-se distinguir dois tipos de células: macrocélulas (0,5 a 2mm), formadas

fundamentalmente pela libertação de hidrogéneo, e as microcélulas, de dimensão capilar,

formadas aquando da expansão da pasta. Um quilo de betão celular apresenta 20 m2 de

superfície de células. Devido a esta estrutura a massa volúmica é bastante reduzida (entre 300

e 800 kg/m3), relativamente aos outros materiais de construção utilizados na execução de

paredes.
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6.1.3 Resistência térmica

A resistência térmica, R, de um material é dada por:

Ø R=
l
e

 (m2.ºC/W)

Onde:

e - espessura do material (m)

λ - condutibilidade térmica (W/m.ºC)

A resistência térmica define as propriedades de isolamento térmico dum elemento construtivo,

medida em m2.ºC / W. São indicadas as espessuras mais comuns, para se poder fazer uma

análise comparativa mais rápida.

Material Espessura
(cm)

Coeficiente de
condutibilidade

térmica λ (W/m.ºC)
Resistência térmica

(m2.ºC/W)

Tijolo cerâmico
furado “duplex” 22 0,35 0,63

Bloco de betão com
agregados de argila
expandida (Bloco

térmico)

25 0,25 1,0

Bloco de betão
celular autoclavado 24 0,13 1,85

Tabela 11 – Resistências térmicas em função de diferentes materiais
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Figura 61                                    Figura. 62                                        Figura 63

Figura 61 – Tijolo Duplex [63]
Figura 62 – Bloco térmico [10]
Figura 63 – Bloco de betão celular [23]

É de realçar que os valores das resistências térmicas podem variar com a massa volúmica dos

blocos de um mesmo tipo, daí existirem diferentes resultados para um mesmo material.

Analisando as resistências térmicas obtidas, conclui-se claramente que o bloco de betão

celular autoclavado é aquele que apresenta uma maior barreira à passagem de calor, seguido

do bloco térmico e por fim do tijolo cerâmico, sendo este último o menos eficiente neste

domínio, também motivado pela sua menor espessura.

O valor da resistência de elementos ligados em série é aditivo, como tal, para um elemento

composto por várias camadas:

Ø R=å
=

n

j
jR

1

=å
=

n

j j

jd

1 l
(m2.ºC/W)

Onde:

n: número de camadas;

d: Espessura do material (m);

λ: Condutibilidade térmica [W/ºC.m].

A resistência térmica total RT de uma parede é a soma das resistências R dos materiais que a

compõem, à qual se juntam as resistências das superfícies interiores Ri, exteriores, Re e da
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eventual espessura ocupada pelo ar Ra, que no caso de paredes de panos simples, é

inexistente.

Os valores Ri, Re, e Ra podem variar em função da direcção do fluxo de calor. De acordo com o

novo RCCTE (Anexo VII, quadro VII.1), o valor das resistências das superfícies (Ri e  Re) no

caso de paredes (fluxo de calor horizontal), é o que consta da tabela abaixo.

Resistência térmica superficial
(m2.ºC/W)

Sentido do fluxo de calor
Exterior

Rse

Local não
aquecido

Rse

Interior
Rsi

Horizontal (paredes)

0,04 0,13 0,13

Tabela 12– Resistências térmicas superficiais (interior, exterior e de locais não aquecidos)

6.1.4 Quantificação da transmissão térmica

É reconhecido que o isolamento térmico dos edifícios, traduzido na não ocorrência de

amplitudes térmicas elevadas no seu interior, é favorável para quem os habita. Com vista a

uma diminuição de custos de aquecimento e arrefecimento nos edifícios, devem ser utilizados

materiais de construção com boas características isolantes térmicas. O parâmetro que define a

transmissão de calor, é designado por U (coeficiente de transmissão térmica dos elementos da

envolvente dos edifícios) e exprime-se em W/m2.ºC. O valor de U é função da condutibilidade

térmica, λ, dos materiais que compõem a envolvente.

O coeficiente de transmissão térmica (U) traduz a facilidade ou não da perda de calor, ou

ganho do mesmo, consoante a estação do ano, exprimindo a quantidade de calor que

atravessa uma parede (espessura) em regime permanente, por unidade de tempo (hora) por

unidade de superfície (m2) e por unidade de diferença de temperatura entre os ambientes de

ambos os lados da parede.
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Este valor obtém-se a partir de factores como a condutibilidade térmica dos materiais e as

espessuras dos mesmos, que se relacionam através da seguinte expressão:

ar
j

j
ie

R+R+
h
1

+
h
1

1
=U

∑
      (W/m2 ºC)

em que:

eh
1

, ih
1

- resistências térmicas superficiais exterior e interior respectivamente (m2ºC/W)

Rj=ej/λj - resistência térmica da camada j (m2ºC/W);

ej - espessura da camada j (m);

λj - condutibilidade térmica da camada j (W/m2 ºC);

Rar - resistência térmica dos espaços de ar não ventilados (m2ºC/W);

De forma a salvaguardar a satisfação das condições de conforto térmico em edifícios existe a

necessidade de se encontrar um instrumento legal que regulamente essas mesmas condições

térmicas.

Antes de 1990 não existiam requisitos térmicos nos edifícios em Portugal. O Regulamento das

Características de Comportamento Térmico de Edifícios – RCCTE, aprovado pelo Decreto-Lei

nº 40/90, de 6 de Fevereiro foi o primeiro instrumento legal que em Portugal impôs requisitos

ao projecto de edifícios, de forma a evitar necessidades excessivas de energia quer no Verão,

quer no Inverno. O cumprimento deste regulamento era obrigatório no licenciamento de

edifícios novos e em remodelações ou alterações que representassem metade do valor do

imóvel. No entanto, este regulamento ao pretender limitar potenciais consumos era pouco

exigente nos seus objectivos concretos devido às questões de viabilidade económica face a

potenciais consumos baixos. Na necessidade de obter maiores exigências de qualidade

térmica da envolvente dos edifícios e consequentemente uma contabilidade mais realista de

consumos que com muito maior possibilidade possam ocorrer, surge uma nova versão do

RCCTE. Esta versão, aprovada pelo Decreto-Lei 80/2006 de 4 de Abril, tem por base os

pressupostos de que uma parte significativa dos edifícios vêm a ter meios de promoção das

condições ambientais nos espaços interiores, quer no Inverno, quer no Verão, e impõe limites

aos consumos que decorrem dos seus potenciais existência e uso. Assim, são claramente
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fixadas as condições ambientais de referência para cálculo dos consumos energéticos

nominais segundo padrões típicos admitidos como os médios prováveis quer em termos de

temperatura ambiente quer em termos de ventilação para renovação do ar e garantia de uma

qualidade de ar interior aceitável. O novo regulamento é aplicável a edifícios novos e

remodelações cujo valor seja superior a mais de 25% do valor do edifício.

As mudanças mais significativas do novo Regulamento face ao anterior, são as seguintes:

1. Novos requisitos em termos de isolamentos devido a uma maior exigência ao nível do

coeficiente de transmissão térmica, U (W/m2ºC).

2. Novos procedimentos para cálculo das pontes térmicas

3. Novos procedimentos de cálculo dos parâmetros das necessidades nominais de

aquecimento e arrefecimento (Ni e Nv)

4. Cálculo de Águas Quentes Sanitárias (AQS) com base em sistemas de Colectores

Solares Térmicos (AQS) – obrigatório de acordo com o artigo 7, nº2: "O recurso a

sistemas de colectores solares térmicos para aquecimento de água sanitária nos

edifícios abrangidos pelo RCCTE é obrigatório sempre que haja uma exposição solar

adequada,...”. Entende-se por exposição solar adequada a existência de cobertura em

terraço ou inclinada com água cuja normal esteja orientada entre sudeste e sudoeste,

que não sejam sombreadas por obstáculos significativos.

5. Necessidades globais do edifício em Energia Primária (Nt)

De facto, a exigência relacionada com o isolamento térmico aumentou. Os valores máximos

admissíveis dos coeficientes de transmissão térmica (em função da zona climática) encontram-

se na tabela seguinte (constam do anexo IX – Quadro IX 1 do novo regulamento):

Zona climática
Elementos da envolvente

I1 I2 I3

Elementos exteriores em
zona corrente.
Zonas opacas verticais

1,80 1,60 1,45

Tabela 13– Valores máximos admissíveis dos coeficientes de transmissão térmica do novo RCCTE

Os valores de referência dos coeficientes de transmissão térmica tornaram-se mais reduzidos,

comparativamente com a anterior versão do anterior RCCTE. Tais valores são apresentados

no quadro abaixo, em função da zona climática em que se insere o edifício.
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Zona climáticaElementos da
envolvente I1 I2 I3 R.A.

Elementos exteriores
em zona corrente.

Zonas opacas
verticais

0,7 0,6 0,5 1,4

Tabela 14– Valores de referência dos coeficientes de transmissão térmica do novo RCCTE

É de salientar que também a divisão do país em zonas climáticas sofreu alterações face ao

antigo RCCTE.

 Assim, deverá existir uma preocupação acrescida com a transmissão térmica, principalmente

com as soluções escolhidas para as paredes exteriores.

De seguida apresentam-se diferentes soluções de paredes exteriores de pano simples, em

tijolo cerâmico furado, em blocos de betão leve com agregados de argila expandida e em

blocos de betão celular autoclavado.

Descrição da parede Tijolo cerâmico
Coeficiente de
transmissão

térmica U
[W/m2.ºC]

Espessura do
tijolo (mm)

Reboco (2cm) + Poliestireno
Expandido (5 cm)+Tijolo
Furado +Reboco (2cm)

220 0,520

Reboco (2 cm) + Espuma
rígida de poliuretano em

placas (4 cm)+Tijolo furado
“duplex”+reboco (1

cm)+Estuque (1 cm)

220 0,462

Tabela 15– Coeficientes de transmissão térmica de soluções de paredes simples de tijolo furado
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Descrição da
parede

Blocos de betão leve com inertes de argila
expandida

Coeficiente de
transmissão

térmica U
[W/m2.ºC]

Espessura
do bloco

(mm)

Massa
vol.

(kg/m3)

Espessura do
isolamento

(poliestireno
expandido)

Bloco base do
Sistema

“Isolbloco”2

rebocado

320 1050 Sem isolamento 0,75

Sem isolamento 1,30
200 630

3 cm de isolamento 0,56

Sem isolamento 1.20
250 650

3 cm de isolamento 0,54

Sem isolamento 1.10
300 630

3 cm de isolamento 0,52

Sem isolamento 1.30
200 630

4 cm de isolamento 0,49

Sem isolamento 1.20
250 650

4 cm de isolamento 0,47

Sem isolamento 1.10
300 630

4 cm de isolamento 0,46

Sem isolamento 1.30
200 630

5 cm de isolamento 0,43

Sem isolamento 1.20
250 650

5 cm de isolamento 0,42

Sem isolamento 1.10
300 630

5 cm de isolamento 0,41

Sem isolamento 1.30
200 630

6 cm de isolamento 0,39

Sem isolamento 1.20
250 650

6 cm de isolamento 0,38

Sem isolamento 1.10

Bloco térmico
rebocado

300 630
6 cm de isolamento 0,37

Tabela 16– Coeficientes de transmissão térmica de soluções de paredes simples de blocos de betão leve
com agregados de argila expandida

2 Comercializado pela empresa Maxit
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Tabela 17– Coeficientes de transmissão térmica de soluções de paredes simples de blocos de
betão celular autoclavado

O tijolo cerâmico furado duplex com isolamento exterior apresenta comportamento térmico

muito semelhante ao bloco leve com argila expandida também com isolamento térmico exterior.

Para uma espessura de 22 cm e 4 cm de isolamento, o tijolo duplex apresenta um coeficiente

de transmissão térmica de 0,462 W/m2.ºC, enquanto que um bloco de betão leve com a

mesma espessura de isolamento apresenta para uma espessura de 25 cm, um coeficiente de

transmissão térmica de 0,47 W/m2.ºC, cumprindo o condicionamento do RCCTE neste

aspecto, visto que não ultrapassam o coeficiente de transmissão térmica máxima e chega

mesmo a ser inferior ao de referência.

O betão celular autoclavado é claramente o melhor material no que se refere ao

comportamento térmico, uma vez que sem necessitar de isolamento térmico consegue óptimos

desempenhos, associado ao facto de não ser necessária a colocação de isolamento pelo

exterior, o que se traduz em inúmeras vantagens. O facto da não ter que utilizar isolante

permite evitar:

§ uma operação de realização de obra complementar e delicada;

§ um controlo acrescido da parte do pedreiro;

Descrição da
parede Betão celular autoclavado Coeficiente U da

parede (W/m2K)

Espessura
do bloco (mm)

Massa
vol. (kg/m3)

λu,i
(W/mK)

400 0,12 0,46

240

500 0,14 0,53

400 0,12 0,37

Parede de pano
simples de betão
celular colado +
reboco exterior

de 12 mm e
interior de 10

mm 300
500 0,12 0,44
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§ os riscos frequentes de pontes térmicas devidas à colocação não totalmente unida do

elemento isolante à parede (as pontes térmicas são fonte de condensação , de bolores,

e de desconforto);

§ Uma queda do poder isolante da parede causada pela circulação de ar frio entre o

isolante e a parede, raramente plana, excepto aquando da intervenção complementar

de regularização de parede.

As soluções em betão celular evitam facilmente estes problemas. Com efeito:

§ A tolerância dimensional dos produtos (max. 2 mm) permite atingir facilmente a

“planura” das paredes.

§ A grande dimensão dos blocos e a colocação da argamassa-cola reduz as juntas.

Estas sendo da ordem dos 2 mm, não causam pontes térmicas.

6.1.5 Calor específico

O calor específico (c) é a energia produzida, aumentando em uma unidade de temperatura,

uma unidade de massa do material. Este é normalmente medido em J/Kg.K ou Kcal/kg.ºC.

Para os materiais de construção o valor do calor especifico está contido no intervalo entre 300

e 1.500 J/kg.K. Uma excepção relevante é a madeira, cujo calor específico está situado entre

1.500 e 2.510 J/Kg.K. A água é, no entanto, a matéria comum com um maior calor específico,

4.187 J/Kg.K (sendo apenas ultrapassada pelo Hidrogénio e Amoníaco, que não são materiais

aplicáveis em construção).
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Material r (kg/m3) c (J/kg.K)
1000 1000
1500 1000Tijolos
2000 1000
400 1000

1000 1000
Blocos de betão com
agregados de argila

expandida
1700 1000
300 1000
600 1000Blocos de betão celular

autoclavado
1000 1000

Argamassa de cimento 1900 1000
Argamassa de cal 1600 1000

Polistireno expandido ≥20 1450
Polistireno extrudido ≥25 1450

Tabela 18– Calor específico em função da massa volúmica.

6.1.6 Difusibilidade térmica

Um determinado material, em função do calor específico (c), da densidade (γ) e da

condutibilidade térmica (λ) consegue aquecer mais ou menos rapidamente. A difusibilidade

térmica (α) caracteriza esta propriedade e pode ser obtida a partir da seguinte expressão:

Ø α=λ/γ.c  (m2/s)

Onde:

λ – Condutibilidade térmica [kcal/h.m.ºC];

γ – Densidade [kg/m3];

c – Calor específico [kcal/kg.ºC]

Material Massa volúmica
aparente (Kg/m3)

Difusibilidade
térmica (10-6m2/s)

Betão celular autoclavado 500 0,25

Betão leve com agregados de argila
expandida 650 0,38

Tijolo 1800 0,35

Tabela 19– Difusibilidades térmicas
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Dos três materiais comparados, o betão celular autoclavado apresenta a difusibilidade térmica

mais baixa, sendo assim o material que demora mais tempo a aquecer, sendo o mais favorável

neste aspecto. O tijolo e o betão leve com agregados de argila expandida têm difusibilidade

térmica próximas. Em termos comparativos, pode-se dizer que os valores destes três materiais

são reduzidos, se tivermos em conta materiais como o betão corrente (µ=0,75´10-6m2/s) ou

metais que chegam a atingir valores de µ=112´10-6m2/s, no caso do cobre. São assim

materiais que apresentam uma elevada condução de calor e que aquecem e arrefecem muito

rapidamente. Em oposição a madeira de pinho e o PVC apresentam valores de µ=0,07´10-

6m2/s e µ=0,05´10-6m2/s.

6.1.7 Capacidade térmica

Para o estudo da influência das fachadas no conforto higrotérmico, existe um aspecto que

poderá ser tão ou mais importante que a capacidade de isolamento das mesmas, se tivermos

em conta as características do clima em Portugal. Se bem que a massa térmica não seja um

exclusivo das fachadas, já que quer as lajes, quer as divisórias interiores podem ser elementos

de armazenamento, no caso da habitação todas as contribuições de massa térmica são

desejáveis. Por este facto, as fachadas deverão ser concebidas como elementos de massa

térmica, contribuindo também para uma melhor gestão dos recursos energéticos com vista ao

conforto. A massa térmica poderá igualmente funcionar como isolamento acústico e servir para

aumentar a resistência mecânica da envolvente da habitação, pelo que será preferível a sua

integração nos elementos de fachada do que nas divisórias interiores entre compartimentos. As

divisórias interiores dentro de cada fogo, poderão até ser leves, nos casos em que o

isolamento acústico não é tão necessário, contribuindo assim para uma construção mais

sustentável.

Qualquer material de construção absorve uma certa quantidade de calor quando a temperatura

ambiente se eleva. A capacidade de um corpo armazenar calor chama-se capacidade térmica

ou massa térmica. Os elementos construtivos leves têm por regra uma menor capacidade de

armazenamento térmico do que os elementos pesados. Mas não só o peso do material vai ter

influência, também o seu calor específico, devido ao elevado calor específico da água pode,

com um menor peso do que um elemento construtivo convencional, ter uma capacidade

térmica superior. A capacidade térmica (Ct) de um elemento construtivo é então obtida a partir

da seguinte expressão:
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Ø Ct = m´c [Kcal/ºC]

Com:

m – massa superficial do elemento construtivo [kg];

c – calor específico [Kcal/kg.ºC].

Gráfico 2- Capacidade térmica diurna para diversas paredes, em função da sua espessura [48]

A capacidade térmica também pode surgir em função do calor específico, massa volúmica e

espessura. Neste caso, a quantidade de calor que um material absorve por m2 e por grau de

aumento de temperatura é designada de capacidade térmica. Pode ser calculada através da

seguinte expressão:

Ø Qt= ec ´´ r (J/m2K)

Com:

C - calor especifico (J/kg.K)

r - massa volúmica seca (kg/m3)

e - espessura (m).
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A tabela abaixo compara a capacidade térmica de diferentes materiais para uma espessura

idêntica de 300 mm,

Material c (J/kg.K) r (kg/m3) e (m) Qt (J/m2K)
Betão celular 1000 400 0,3 120.000
Betão celular 1000 500 0,3 150.000
Betão celular 1000 600 0,3 180.000

Tijolo 1000 1800 0,3 540.000

Betão leve
com

agregados de
argila

expandida

1000 630 0,3 189.000

Poliestireno
expandido 1000 20 0,3 87.000

Tabela 20– Capacidade térmica de diferentes materiais

Examinando a tabela acima, constata-se que a capacidade térmica de um material de

construção é tanto mais elevada quanto a sua massa volúmica. Assim, um betão corrente, que

apresenta uma massa volúmica de 2300 kg/m3 terá uma muito boa capacidade térmica, ao

invés do betão celular autoclavado, que tem uma reduzida capacidade de armazenar calor.

Uma capacidade térmica elevada não garante por si só uma melhor regulação térmica na

construção. Numa parede exterior, uma parte do calor aprisionado é evacuada em direcção ao

exterior quando a temperatura baixa. Este calor não pode então participar na regulação térmica

do edifício.

Para compensar as flutuações térmicas, é importante um material ter uma capacidade térmica

elevada, mas também um coeficiente de condutividade térmica reduzido. Assim, a parede não

só deve armazenar o calor, como também o deve armazenar para o restituir no momento mais

oportuno. Para apoiar esta afirmação, introduzamos a noção de tempo de arrefecimento.

6.1.8 Tempo de arrefecimento

O arrefecimento de uma parede depende da relação entre a sua capacidade térmica e o seu

coeficiente de isolamento.
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Assim, tem-se a fórmula:

Ø A=
3600´
´

l
eQt (h)

Onde:

Qt - Capacidade térmica (J/m2K)

e – espessura (m)

λ - coeficiente de condutibilidade térmica (W/mK)

Quanto maior é o factor A, maior é o tempo que determinado material leva a arrefecer. As

flutuações externas de temperatura far-se-ão igualmente sentir mais tarde no interior. Na tabela

seguinte são calculados os tempos de arrefecimento para materiais utilizados na execução de

paredes exteriores, com espessura idêntica.

Material r (kg/m3) Qt (J/m2K) λ (W/mK) A (h)
400 120.000 0,11 91
500 150.000 0,13 96Betão celular
600 180.000 0,16 94

Tijolo 1800 540.000 0,73 62

Betão leve
com

agregados de
argila

expandida

630 189.000 0,25 63

Poliestireno
expandido 20 87.000 0,04 2

Tabela 21– Tempos de arrefecimento de materiais de construção

A tabela acima mostra que com espessura igual, o coeficiente A é mais elevado para o betão

celular autoclavado relativamente ao tijolo e ao betão leve com argila expandida, sendo que

estes dois últimos apresentam tempos de arrefecimento bastante semelhantes. Se

compararmos o tempo de arrefecimento do tijolo e do betão leve com um betão corrente, este

último apresenta tempos de arrefecimento três vezes inferior. O material isolante apresenta um

tempo de arrefecimento insignificante comparativamente com os outros materiais, tendo assim

uma contribuição para a regulação térmica bastante reduzido.
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O betão celular combina dois elementos essenciais para obter um bom coeficiente A, ou seja,

uma massa não negligenciável (apesar de ser a mais reduzida) bem como um bom valor de

isolamento térmico.

6.1.9 Amortecimento térmico e desfasamento

Durante os meses de Verão, os edifícios são submetidos nas horas quentes a temperaturas

externas relativamente consideráveis devidas às radiações solares. Estes aumentos de

temperatura exterior são desagradáveis para os habitantes da construção.

Um bom amortecimento térmico da parede, tal como um desfasamento considerável vão

permitir diminuir, no interior de uma construção, a influência do aumento de temperatura

exterior.

O desfasamento F é o desfasamento em horas entre a temperatura máxima exterior e interior.

O amortecimento m é a relação entre a amplitude máxima da temperatura exterior e a amplitude

máxima de temperatura interior. O desfasamento e o amortecimento podem ser calculados

segundo o método de Hausser/Gertis, fazendo apelo às transformadas de Fourrier.

Obtém-se assim os resultados retomados na tabela abaixo:

Material r (kg/m3) λ (W/mK) e (m) Amortecimento m Desfasamento F (h)
400 0,11 0,24 9,09 11,4
600 0,16 0,24 7,14 9,7Alvenaria de

betão celular
500 0,14 0,20 8,06 8,7
20 0,04 0,10 1,43 2,1Material isolante

puro 20 0,04 0,15 1,49 3,1
2400 2,1 0,20 1,61 4,0Betão 2400 2,1 0,25 2,27 6,0

Madeira 600 0,13 0,10 2,50 6,0

Tabela 22– Amortecimento e desfasamento [35]

Considerando variações perfeitamente sinusoidais e uma parede simples homogénea, o

desfasamento ou atraso térmico pode ser calculado pela seguinte expressão (Sastre 2000):
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Ø At= t
cdt
´´

´
´´

lp
r

2
 (h)

Onde:

t - Período da onda térmica [24 horas];

d - Espessura da parede [m];

λ - Condutibilidade térmica [W/m.K];

c - Calor específico do material [W/kg.K];

ρ - Massa volúmica do material [kg/m3];

Na Tabela seguinte apresentam-se valores teóricos do Atraso térmico (At) calculados para uma

espessura de 1m de diversos tipos de elementos e materias homogéneos.

Material (e=1m) At (h)

Tijolo maciço 30,28
Betão leve 33,70

Betão corrente 29-30
Poliestirenos 6,93

Argamassa de cimento 25,85

Tabela 23– Atraso térmico para diversos materiais (Sastre 2000) [48]

Para o betão celular, o amortecimento é importante. Quanto maior o amortecimento, menor a

temperatura interior. Assim, sob calor forte, a temperatura interior será menos elevada com o

betão celular do que com outros materiais.

O desfasamento é igualmente mais considerável com o betão celular. A mais valia de um

desfasamento substancial é a de que um máximo de temperatura exterior durante o período do

meio-dia não se fará sentir senão no final do dia. Assim, será suficiente uma simples ventilação

à noite para refrescar a atmosfera.
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Os materiais isolantes puros apresentam um desfasamento e um amortecimento pouco

consideráveis. Se o sol incide ao meio-dia sobre a estrutura do telhado composta por

elementos não massivos, e de isolante puro, a temperatura interior tornar-se-á rapidamente

insuportável sem ar condicionado.

O betão celular oferece, então, não apenas um excelente conforto no Inverno mas igualmente

um excelente conforto no Verão, conservando a frescura no interior do edifício, sendo o melhor

material analisado neste aspecto.
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6.2 Comportamento acústico

6.2.1 Introdução

O conforto acústico é um dos requisitos essenciais numa habitação e cada vez ganha maior

importância devido ao aumento das perturbações sonoras existentes. Este conforto depende

do isolamento acústico das construções, que se afigura como um fenómeno complexo, que

depende de vários aspectos. Frequentemente, o edifício já está finalizado quando os

problemas sonoros se colocam verdadeiramente. Neste caso, as intervenções adivinham-se

complexas e dispendiosas, para um resultado que nem sempre é o esperado.

Para a obtenção de um edifício confortável no plano acústico, convém tomar esta vertente em

consideração desde a concepção da composição da fachada, a escolha dos materiais, os

detalhes técnicos e a orientação do edifício, visto que tais elementos determinam a qualidade

acústica do mesmo. Para a escolha das soluções construtivas a adoptar deve-se fazer uma

estimativa do desempenho acústico dos seus elementos, adquirindo este cuidado especial

importância nas paredes exteriores. As soluções globais admitidas devem ser tais que, em

caso de edifícios habitacionais, por exemplo, todos os fogos verifiquem o Regulamento Geral

do Ruído, depois de efectuado o projecto de condicionamento acústico do mesmo.

6.2.2 Princípios gerais

O som é um fenómeno mecânico traduzido por um conjunto de vibrações ou ondas que se

deslocam através de um meio. Este meio pode ser uma mistura de gases (ex: o ar), um líquido

ou uma matéria sólida. O som não se propaga no vazio. Estas ondas caracterizam-se por um

comprimento de onda e uma amplitude (pressão sonora (Pa)).

O meio (frequentemente o ar) encontra-se em equilíbrio graças a uma pressão de equilíbrio

mas devido a uma perturbação sonora deste, a pressão do meio varia.

A intensidade do som está associada com a energia da onda sonora, ou seja, com a sua

amplitude. A altura do som depende da frequência da onda sonora. A intensidade do som

mede-se em decibéis (dB).
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6.2.2.1 Frequência

A frequência de um som é o número de variações de pressão por segundo. Ela é expressa em

Hertz (Hz). Os sons graves têm uma baixa frequência contrariamente aos sons agudos, que

apresentam alta frequência.

O aparelho auditivo de uma pessoa de constituição normal apreende os barulhos de 20 Hz a

20.000 Hz. O período (T) varia de 0.05 a 0.00005 segundos.

Podem-se assim distinguir sons:

Ø Graves: 20 a 200 Hz;

Ø Médios: 200 a 2000 Hz;

Ø Agudos: 2.000 a 20.000 Hz.

6.2.2.2 Velocidade de propagação do som

A velocidade de propagação do som varia em função do meio. A velocidade do som no ar à

temperatura ambiente é de 334 m/s ou 1238 km/h.

Num outro meio, esta velocidade é diferente:

§ Vidro 5000 m/s

§ Aço 5000 m/s

§ Tijolo 4300 m/s

§ Betão 4000 m/s

§ Argamassa 3000 m/s

§ Água 1450 m/s

§ Chumbo 1200 m/s

§ Borracha 50 m/s

6.2.2.3 Comprimento de onda. Período.
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O comprimento de onda de um som é a distância entre 2 cristas ou picos de pressão e é dado

pela seguinte expressão:

Ø λ =
f
c

Em que:

λ – comprimento de onda (m)

c – velocidade de propagação do som (m/s)

f – frequência (Hz)

O comprimento da onda dita o som que será detectado pelo ouvido. Quanto mais curto é o

comprimento da onda, mais agudo é o som ouvido e vice-versa; quanto mais longo é o

comprimento da onda mais grave é o som ouvido. No caso de altas frequências, os

comprimentos de ondas são pequenos. São grandes no caso de baixas frequências.

O tempo requerido para o desenvolvimento de um ciclo (de crista a crista) designa-se por

período T.

Em termos de intensidade, os sons podem ser fortes ou fracos. A intensidade de uma onda

sonora depende da amplitude dessa onda. Um som com uma maior amplitude é um som

forte, enquanto que um som com uma pequena amplitude é um som fraco. Os sons fortes

transportam uma maior quantidade de energia que os fracos.

Figura 64– Amplitude (A) e período (T) de uma onda sonora
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6.2.2.4 Nível de pressão sonora

O ouvido humano é sensível às pressões sonoras variando de 2´10 -5 Pa a 100 Pa (1 Pa=1

N/m2).

Na prática, constata-se que quando a pressão sonora duplica, a percepção do ouvido humano

não o faz. A sensibilidade do ouvido segue uma função logarítmica. Isto deve-se ao som ser

determinado pelo nível de pressão sonora Lp, expresso em decibéis (dB), tal como indica a

seguinte expressão:

Ø Lp=20 log
op

p
 (dB)

Em que:

p = pressão sonora em Pa (N/m2)

po = a pressão sonora de referência igual a 2.10 Pa (limite auditivo inferior de um ouvido de

constituição média).

A tabela abaixo ilustra a ordem de grandeza dos diferentes níveis sonoros constatados na

prática.

Situação Nível de intensidade
Limiar da audição 0 dB
Sussurro de folhas 10 dB

Conversa muito baixa 20 dB
Conversa normal 50-60
Trânsito intenso 80 dB

Discoteca/limiar da dor 120 dB
Avião a jacto a 20 m 130 dB
Ruptura do tímpano 160 dB

Tabela 24– Níveis de intensidade sonora para diferentes situações quotidianas

Um audiograma é um gráfico que representa o nível de intensidade em função da frequência. A

figura seguinte representa um audiograma de uma pessoa com audição normal. Para uma

dada frequência, vai-se variando o nível de intensidade desde 0 dB até ao limiar de dor. A



119

curva de baixo do audiograma mostra o nível de intensidade mínima para que a pessoa possa

ouvir o som.

A curva de cima tem um valor aproximadamente constante (120 dB). O ouvido humano

consegue ouvir desde frequências pouco superiores a 20 Hz até frequências um pouco

menores do que 20 000 Hz. Para uma frequência de cerca de 3000 Hz o ouvido humano

normal consegue detectar um som perto de 0 dB.

Figura 65– Audiograma [46]

6.2.2.5 Espectro sonoro

Um som que apresenta apenas uma frequência é chamado som puro. Um tal fenómeno é raro

na prática. Os sons compõem-se por um largo espectro de sons (frequências). A análise do

espectro sonoro é importante para avaliar uma determinada situação acústica. Ela é utilizada

para determinar o isolamento acústico das paredes, o conforto acústico de um determinado

espaço e o barulho em geral.

O espectro preponderante para o isolamento das habitações situa-se entre 100 e 5000 Hz.

6.2.2.6 Nível sonoro. Isófonas
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Sabe-se já que o som é um fenómeno particularmente complexo. Além disso, para o aparelho

auditivo humano, a intensidade de um som é função da frequência (Hz) e do nível de pressão

sonora (dB). O nosso ouvido apreende com a mesma intensidade os seguintes sons:

Ø 50 dB a 100 Hz;

Ø 56 dB a 124 Hz;

Ø 82dB a 31 Hz.

Curvas da mesma intensidade sonora (isófonas) foram assim estabelecidas em função da

frequência e do nível de pressão sonora. Cada curva isófona é designado de acordo com o seu

nível de pressão sonora a 100 Hz.

Figura 66- Isófonas

O ouvido humano apreende um aumento de 8 a 10 dB como o dobro do aumento de

intensidade sonora. Inversamente, uma diminuição de 8 a 10 dB é entendida como uma

diminuição de metade da intensidade sonora.



121

6.2.3 A acústica em construção

6.2.3.1 Ruído aéreo e ruído de percussão (impacto)

Fundamentalmente, deve-se efectuar uma distinção entre os barulhos aéreos e os barulhos de

percussão para o isolamento acústico de materiais de construção.

Para assegurar um bom conforto acústico aos habitantes de um edifício, devem ser tomadas

as medidas necessárias, quer contra o barulho aéreo quer contra o barulho de impacto.

Distingue-se então:

§ barulhos aéreos: a fonte emite directamente os sons no ar (por exemplo: rádio,

televisão, voz…)

§ barulhos de impacto: a fonte ocasiona vibrações nos elementos de construção que se

propagam na construção e que difundem o barulho num outro espaço (ex. vibrações

nas canalizações de aquecimento central).

6.2.3.2 Coeficiente de absorção

As ondas sonoras que chocam contra as paredes de uma divisão são transmitidas

parcialmente e em parte reflectidas. Uma outra parte destas ondas é absorvida pelas paredes.

É o que indica o coeficiente de absorção da parede. Numa divisão, ouvimos em primeiro lugar

o barulho e proveniência directa da fonte e pouco depois (em função do caminho percorrido) o

barulho repercutido.

É então possível reduzir o nível sonoro numa divisão aplicando materiais particularmente

absorventes. Nas divisões com paredes não absorventes (paredes revestidas de espelhos,

azulejos e pedras ornamentais) a percepção auditiva é má.

Muito frequentemente, existe a tendência a confundir isolamento sonoro e absorção sonora.

Para clarificar a diferença: os produtos de absorção servem para limitar a ressonância e a

“regular” o barulho num mesmo espaço enquanto que o isolamento sonoro diminui a

penetração de som de um espaço noutro.
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O coeficiente de absorção de uma parede é dado por:

Ø µa=Energia sonora não reflectida/Energia sonora incidente

Este coeficiente de absorção é um número entre 0 e 1, sem unidades.

Quando µa=0 significa que todos os barulhos são reflectidos (para o fazer os elementos de

construção têm uma superfície plana, são não porosos e totalmente rígidos).

Quando µa=1 significa que todos os barulhos são absorvidos ou transmitidos (por exemplo, o

caso de uma janela aberta).

A importância do coeficiente µa é função da frequência do barulho de incidência e da natureza,

da espessura e do peso, das condições de superfície do elemento.

Na tabela seguinte, surge o coeficiente de absorção de diferentes materiais em função da

frequência:

Frequência (Hz)
Materiais

125 250 500 1000 2000 4000
Blocos de

Betão 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02

Placas de
betão
celular

autoclavado

0,09 0,09 0,12 0,18 0,19 0,18

Tijolos 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07

Tabela 25– Coeficientes de absorção de diferentes materiais em função da frequência [35] [47]

Através da sua estrutura alveolar em superfície, as placas de betão celular apresentam uma

capacidade sonora 5 a 10 vezes superior àquela dos materiais lisos insonorizantes. Deste

facto, a utilização de placas em betão celular manifesta-se particularmente interessante para os

edifícios ruidosos como em edifícios industriais, discotecas, salas de cinema e teatros, para

atenuar a propagação de barulhos internos (barulhos difusos).
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É de salientar o melhor desempenho dos tijolos e do betão celular em altas frequências

comparativamente com os blocos de betão.

6.2.3.3 Isolamento acústico dos edifícios

6.2.3.3.1 Isolamento contra ruídos aéreos

Para abordar a questão do isolamento a ruídos aéreos há que ter em conta as seguintes

designações:

Er = energia sonora reflectida

Ei= energia sonora incidente

Ea= energia sonora absorvida

Et= energia sonora transmitida

O isolamento acústico dos barulhos aéreos é dado pela seguinte expressão:

Ø R=10.log.
t

i

E
E

(dB)

Trata-se de uma função logarítmica. Noutros termos, um isolamento dos barulhos aéreos de

20, 30, 40, 50 dB significa que respectivamente 1/100, 1/1000, 1/10.000 ou 1/100.000 da

energia de incidência pode passar.

Uma parede compõe-se frequentemente de diferentes elementos (portas, janelas, colunas de

betão, canalizações etc.). Na aproximação de uma parede apresentando uma tal composição,

existe uma diferença fundamental entre o isolamento acústico e o isolamento térmico.

O isolamento dos ruídos aéreos de uma parede depende naturalmente, do isolamento térmico

utilizado, das qualidades isolantes das suas diferentes componentes. No que se refere ao
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isolamento térmico total da parede, o nível de isolamento de um elemento de construção é

determinado pelos valores dos diferentes elementos constituintes, ponderada em função da

superfície total. Não é o caso do isolamento acústico. Aí, a qualidade isolante de uma parede

está próxima daquela que possui o seu elemento mais frágil (portas, janelas, canalizações

encastradas). No isolamento térmico, cada m2 contribui para o isolamento, enquanto que no

isolamento acústico, é o elemento mais frágil que influencia o conjunto.

Uma primeira condição para um bom isolamento acústico é então uma boa impermeabilidade

(interstícios sob as portas, condutos de ar condicionado, chaminés, tubos), já que um mau

isolamento acústico de algum elemento pode reduzir bastante o isolamento total.

6.2.3.3.2 Isolamento contra ruído de impacto

Nas residências colectivas (apartamentos, hotéis, escritórios) a maior parte dos barulhos

incómodos são ocasionados por barulhos de impacto, principalmente nos pavimentos. Os mais

correntes são: barulhos de passos, queda de objectos, deslizar de cadeiras, máquinas tais

como o motor do elevador, bombas, instalações de aquecimento central.

O isolamento contra os barulhos de impacto deve ser previsto desde a concepção. As soluções

efectuadas posteriormente e, após as reclamações, adivinham-se geralmente delicadas na

execução e sempre dispendiosas.

6.2.4 Normas portuguesas

Para se avaliar o comportamento acústico de um fogo, nomeadamente a sons de condução

aérea e a sons de percussão, o seu comportamento acústico deverá ter valores limite em

consonância com o estipulado no Regulamento Geral sobre Ruído.

Com base neste regulamento, nomeadamente no decreto-lei nº129/2002 de 11 de Maio, se se

estiver perante um fogo contido num edifício caracterizado como Edifício Habitacional, tem-se

de acordo com o capítulo II (requisitos acústicos dos edifícios), Artigo 5º (edifícios habitacionais

e mistos), os seguintes índices de isolamento sonoro sujeitos a verificação:
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Ø Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, entre o exterior

do edifício e quartos ou zonas de estar dos fogos – D2 m, n, w

Ø Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, entre

compartimentos de um fogo e quartos ou zonas de estar de outro fogo – D n, w 1

Ø Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, entre locais de

circulação comum do edifício e quartos ou zonas de estar dos fogos – D n, w 2

Ø Índice de isolamento sonoro a sons de percussão, normalizado, no interior de quartos

ou zonas de estar dos fogos sob pavimentos de outros fogos ou de locais de circulação

comum – L’ n, w

No caso de paredes exteriores dever-se-á ter em conta fundamentalmente o índice de

isolamento D2 m, n, w.

O regulamento considera as seguintes zonas para a localização dos edifícios:

Ø “Zonas sensíveis – áreas definidas em instrumentos de planeamento territorial como

vocacionadas para usos habitacionais, existentes ou previstas, bem como para

escolas, hospitais, espaços de recreio e lazer e outros equipamentos colectivos

prioritariamente utilizados pelas populações como locais de recolhimento, existentes ou

a instalar”.

Ø “Zonas mistas – as zonas existentes ou previstas em instrumentos de planeamento

territorial eficazes, cuja ocupação seja afecta a outras utilizações, para além das

referidas na definição de zonas sensíveis, nomeadamente a comércio e serviços”.

O comportamento acústico de um edifício caracterizado pelo seu isolamento sonoro a sons de

condução aérea e isolamento sonoro a sons de percussão é condicionado pelo tipo de

soluções construtivas adoptadas e essencialmente pela localização das divisões e na

interligação destas com as zonas independentes do edifício e exterior do mesmo.

6.2.4.1 Determinação do índice de redução sonora

O cálculo do índice de redução sonora (R) deve ser efectuado para cada elemento

(paramentos e lajes), cálculo este necessário para a verificação do isolamento sonoro a sons

de condução aérea. Para tal determinação, utiliza-se a lei da massa para frequências abaixo da

frequência de coincidência dos elementos em estudo, e para frequências acima da frequência
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de coincidência usa-se uma outra lei, de forma a aproximar o modelo da situação real o mais

possível, como se descreverá adiante.

Deste modo ter-se-á:

Ø Frequência de coincidência (fc):

3

2
3 )1(102,64

hE
mf

eq
c

n-
´=

onde:

m -massa superficial do elemento (kg/m2);

u - coeficiente de Poisson;

Eeq - módulo de elasticidade equivalente do elemento (Pa);

h - espessura do elemento (m).

Outra fórmula que poderá ser utilizada no cálculo da frequência de coincidência, mas um pouco

mais complexa, devido ao facto de ser necessário proceder-se à homogeneização da massa

volúmica aparente ( r ), é a seguinte:
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onde:



127

C0– velocidade de propagação do som3(m/s);

θ – temperatura do ar (ºC);

Eeq– módulo de elasticidade equivalente do elemento (Pa);

req– massa volúmica aparente do elemento (kg/m3);

u– coeficiente de Poisson do elemento;

h – espessura do elemento (m).

Ø Lei da massa:

)(46)log(20 dBmfR -= 4

onde:

m - massa superficial do elemento (kg/m2);

f - frequência de vibração (Hz).

Ø Lei aplicada para frequências acima da fc

)(48)log(10log10)log(20 dB
f
fmfR
c

-+÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+= h 5

com:

fm
485010,0 +@h

3 Considerou-se θ=20ºC, o que conduz a um valor de C0= 343,4 m/s
4 Considerou-se que o som incide nas fachadas com um θ=45º.
5 Considerou-se que o som incide nas fachadas com um θ=45º.
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onde:

m - massa superficial do elemento (kg/m2);

f - frequência de vibração (Hz).

fc - frequência de coincidência (Hz).

h - factor de perdas (traduz o amortecimento)

É necessário neste tipo de análise recorrer a modelos que se aproximem o máximo possível da

situação real, visto que toda esta análise ocorre antes da elaboração dos fogos.

Para uma análise da gama de frequências entre os 100 Hz e os 5000 Hz em intervalo, por

exemplo, de 1/3 de oitava, obtêm-se os seguintes intervalos de frequência em Hz:

(100;125;160;200;250;315;400;500;630;800;1000;1250;1600;2000;2500;3150;4000;5000).

O intervalo de frequência entre 100 Hz e 5000 Hz foi escolhido pelo motivo de se considerar

que esta gama de frequências conduz a um bom conforto acústico. Embora nesta banda de

frequências seja válida a lei da massa, tem que se ter em consideração o efeito da

coincidência.

Figura 67– Modelo de previsão para sons aéreos

Como se pode verificar neste modelo, as leis estão representadas por rectas devido à

aplicação de uma escala logarítmica, sendo a recta de declive m=6 dB/ oitava representativa

da lei da massa e a recta com m=9 dB/oitava representativa da lei válida acima da frequência
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de coincidência. O modo como surge o patamar horizontal deve-se ao facto deste modelo ser

obtido com base na intercepção da recta correspondente a valores de frequência superiores a

fc com o próprio valor de fc, sendo este patamar de frequências que faz a ligação entre a recta

representante da lei da massa e a recta acima da frequência de coincidência. Apôs a

intercepção das duas rectas volta a ser válida a lei da massa novamente.

Com base nas duas leis referidas anteriormente, devem ser calculados para cada frequência e

para os diferentes tipos de elemento, os índices de redução sonora (R) Procede-se à obtenção

dos valores do índice de redução sonora, tendo como base os seguintes critérios:

Ø Se f < fc será válida a lei da massa para o cálculo de R;

Ø Se f  > fc será considerado o mínimo entre o valor dado pela lei da massa e pela lei

acima da lei da frequência.

Relativamente às paredes exteriores não estão ainda contabilizados os envidraçados. Tal

homogeneização entre paramento e envidraçado será efectuada posteriormente para a

obtenção de um único índice de redução sonora normalizado.

Depois de calculados os valores de R para os diversos elementos e frequências, deve-se

proceder à aplicação da curva de referência.

Curva de referência para sons aéreos
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Gráfico 3- Curva de referência para sons aéreos
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Representando-se num mesmo gráfico os valores da curva de referência e os valores de R

para cada um dos elementos em separado procede-se ao calculo do Rw (índice de redução

sonora normalizado), sendo este um valor único e independente da frequência.

Para a obtenção de tal valor (Rw), é necessário ajustar a curva de referência aos valores de R

calculados anteriormente (valores estes representantes da curva real de isolamento).

Este ajuste deverá ser feito em passos de 1dB até que a soma dos desvios desfavoráveis da

curva real de isolamento relativamente à curva de referência seja a maior possível mas não

superior a 32 dB, se se estiver a trabalhar em bandas de 1/3 de oitava.

Deste ajuste no gráfico retira-se o valor de Rw por simples leitura na curva de referência do

valor do índice de redução sonora a uma frequência de 500 Hz.

Caso se trate de paredes exteriores sem caixa-de-ar, não se efectua nenhum acréscimo de

ΔRw. A existência de caixa-de-ar provoca um aumento de redução sonora.

Para que o regulamento geral sobre o ruído seja respeitado, de forma a ter como princípios

orientadores a harmonização, à luz da normalização europeia, das grandezas características

do desempenho acústico dos edifícios e os respectivos índices e a quantificação dos requisitos

considera-se:

Ø D2 m, n, w ≥ 28 dB, se o edifício habitacional se encontrar numa zona sensível;

Ø D2 m, n, w ≥ 33 dB, se o edifício habitacional se encontrar numa zona mista.

Quando as paredes dos compartimentos a estudar são constituídas por diferentes tipologias

(caso de portas e janelas), com índices de redução sonora distintos, há a necessidade de

homogeneizar a parede, obtendo-se um único índice de redução sonora normalizado (Rw). Este

índice ponderado vai depender do índice de redução sonora e da área de cada tipologia de

parede e é calculado pela expressão abaixo indicada.
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Em que:

Si – área superficial do elemento i (m2);

Ri – índice de redução sonora do elemento i (dB);

n – número de elementos em existentes no paramento.

6.2.4.2 Índice de redução sonora corrigido

Para o cálculo do índice de isolamento sonoro corrigido (R`w) considera-se o efeito das

transmissões marginais. Estas transmissões irão alterar o valor do índice de redução sonoro

normalizado.

Considera-se que o som que chega a um compartimento é a contribuição de várias parcelas,

como se pode observar na figura abaixo apresentado; assim tem-se uma parte do som que

chega directamente (Dd), som directo, e uma parte de som que chega indirectamente (Df, Ff e

Fd). Por este motivo, a redução sonora sofrerá alterações face a estas transmissões marginais.
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Figura 68– Esquema dos principais tipos de transmissão marginal

6.2.4.3 Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea,
normalizado

O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, normalizado, D2  m,  n,  w, entre o

exterior do edifício e quartos ou zonas de estar dos fogos deverá ser superior a 28 ou 33 dB,

como se referiu anteriormente. Este índice é dado pela seguinte expressão:

Ø )log(10'
0

,,2 A
SRD wwnm -=

Em que:

R’w – índice de redução sonora a sons aéreos normalizado e corrigido (dB);

S – área do elemento exterior do compartimento do fogo em estudo (m2);

A0 – área de absorção sonora de referência (para compartimentos de habitação ou com

dimensões comparáveis A0=10 m2).

6.2.5 Índice de redução sonora para diferentes materiais
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Para a execução de paredes exteriores dever-se-á ter em consideração o valor de isolamento

de diferentes materiais. De seguida serão avaliados esses valores para diversas soluções de

paredes, onde se utilizou alvenaria em tijolo furado, betão leve com agregados de argila

expandida e betão celular autoclavado.

Valor de isolamento sonoro a sons aéreos, R (dB)
Blocos de betão celular autoclavado com reboco (12 mm) e revestimento interior (10

mm)

Espessura (mm)Classe de
densidade (kg/dm3) 240 300 365

0,40 - 47 50
0,50 49 50 50
0,60 52 50 -
0,80 52 - -

Tabela 26– Isolamento sonoro em paredes com blocos de betão celular autoclavado

Material Solução
construtiva

Espessura
(mm)

Isolamento Sonoro a Sons
Aéreos R (dB)

150 44“Bloco Térmico”
c/ duas faces

rebocadas 320 49Betão leve com
agregados de argila

expandida
Peça do
Sistema

“Isolbloco” c/
duas faces
rebocadas

320 50

Tabela 27- Isolamento sonoro em paredes com blocos de betão leve com agregados de argila expandida

Material Solução construtiva Isolamento Sonoro a Sons
Aéreos R (dB)

Reboco (2 cm)+Poliestireno
Expandido (5 cm)+tijolo cerâmico

(22cm)+reboco (2cm)
53

Reboco (2 cm)+Espuma
poliuretano (4 cm)+Tijolo furado

“duplex” (22cm)+reboco (1
cm)+estuque (0,5 cm)

58
Tijolo cerâmico furado

Pedra de Estremoz (mármore) (2
cm)+reboco (2 cm)+espuma de
poliuretano (4 cm)+tijolo furado

“duplex” (22cm)+reboco (1
cm)+estuque (0,5 cm)

59

Tabela 28– Isolamento sonoro em paredes com tijolos cerâmicos e isolamento térmico
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Se efectuarmos uma análise do isolamento dos diferentes materiais constata-se que este é

influenciado pela massa volúmica do material e pela espessura, aumentando com estas.

Se compararmos o desempenho de blocos de betão leve, cuja massa volúmica é de cerca de

650 Kg/m3 e espessura de 32 cm com blocos de betão cuja massa volúmica é de 600 kg/m3 e

espessura de 30 cm, obtêm-se valores de isolamento a sons aéreos semelhantes. Daqui se

conclui que na escolha de um material para construção, para bons desempenhos acústicos,

deve-se eleger aquele que apresentar uma massa volúmica o mais elevada possível. Se se

eleger o betão celular autoclavado com uma dada espessura, deve-se escolher o tipo de bloco

com massa volúmica superior.

No caso dos tijolos cerâmicos, seria preferível a adopção de tijolos maciços para um melhor

isolamento acústico, mas na prática tal não acontece pois existiria um pior desempenho

térmico da parede. Assim, para soluções de paredes de tijolos furados com isolamento

(espessura total de 30 cm), estas têm melhor desempenho acústico que as paredes em betão

leve e celular, devido à sua maior massa volúmica.

Alguns estudos evidenciaram ainda que uma parede munida de uma parede decorativa exterior

suplementar (ex: paredes de revestimento “Eternit”, “Glasal”, placas de fachada) pode melhorar

o amortecimento acústico do exterior ao interior até mais de 14 dB. O valor exacto depende do

tipo de parede suplementar.

Um estudo efectuado no Brasil avaliou construções desde o século XVII até os dias actuais em

várias áreas do país e concluiu que houve um decréscimo de 35 decibéis (dB) no isolamento

acústico. Ao longo da história, o ruído saiu de níveis baixos para os altos patamares de hoje,

ao mesmo tempo em que se diminuiu o isolamento. Nas edificações do século XVII a XIX, o

isolamento sonoro variava entre 73 e 60 dB, onde predominava o uso, nas paredes, de

materiais de massa volúmica elevada (por exemplo, pedra e tijolo maciço), bem como de

grandes espessuras. Já do século XX em diante, esse índice cai para entre 40 e 25 dB.

Embora uma forma de aumentar o isolamento sonoro seja recorrer a um aumento de massa do

elemento (ver gráfico seguinte com a redução sonora em função da massa por m2 do material),

quando existem heterogeneidades na parede (portas e janelas) tal já não se verifica, pois

certamente a partir de um certo limite, os acréscimos de massa não compensam os custos
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associados, sendo as paredes duplas uma alternativa às simples, com bons resultados

acústicos.

Gráfico 4- Redução sonora em função da massa por m2 do material

6.2.6 Paredes duplas vs paredes simples

Em relação a uma parede maciça do mesmo peso, uma parede dupla apresenta uma

vantagem acústica de cerca de 12 dB.

Quanto maior é a lâmina de ar, maior é o isolamento acústico. A melhoria de isolamento (dB)

consta da seguinte tabela:

Largura da lâmina de ar
(mm) Melhoria de isolamento (dB)

30 0
40 2,5
50 4,4
60 6,0

Tabela 29- Melhoria do isolamento sonoro em função da largura da lâmina de ar [35]



136

O isolamento acústico de uma parede maciça é principalmente função da sua massa e da sua

rigidez. Se se deseja melhorar o isolamento da parede contra os barulhos aéreos, deve-se:

Ø prever uma massa mais elevada por m2 no caso de paredes maciças;

Ø reforçar a parede com uma lâmina de ar intermédia. Preenchendo esta lâmina de ar

com um material poroso absorvente, é possível evitar ressonâncias ligadas ao vácuo

(ondas verticais).

O valor de isolamento pode ainda ser melhorado optando pelas paredes duplas com panos de

massa ou espessuras diferentes.

Na prática, é possível obter um melhor valor de isolamento contra os barulhos aéreos tendo em

conta os princípios seguintes:

Ø Uma parede composta por 2 panos apresenta um maior valor de isolamento acústico

que uma parede maciça com a mesma espessura;

Ø Deve-se prever a existência de panos de diferentes espessuras na construção de

paredes duplas compostas por um mesmo material;

Ø Deve-se colocar um material de absorção poroso na lâmina de ar (ex: lã mineral). Este

procedimento evita a ressonância devida ao vazio (ondas verticais);

Ø Um comprimento mínimo de lâmina de ar (5 a 6 cm) é requerido. Um espaço

demasiado reduzido ocasiona uma diminuição do isolamento nas baixas frequências

em virtude da ressonância;

Ø Entre os 2 panos, qualquer contacto rígido deve ser evitado;

Ø Deve-se assegurar uma boa hermeticidade e uma boa impermeabilidade ao ar da

parede.
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6.3 Ambiente e qualidade de vida

6.3.1 Introdução

A vertente ambiental associada à utilização de materiais de construção foi durante muito tempo

negligenciada. Com o aquecimento global e os níveis de poluição a aumentarem, associados

ao efeito estufa do planeta, é necessária uma maior consciencialização dos impactes

ambientais associados à construção, devendo-se por isso promover a escolha de materiais o

menos agressivo possível para o ambiente, de modo a fomentar a existência de uma

construção sustentável.

Os materiais utilizados para a construção são obtidos através de processos que englobam

diversas etapas, sendo todas estas poluentes: a extracção, o transporte, a transformação e a

embalagem necessitam de energia e de reacções químicas, emitindo diferentes tipos de

poluição.

Não existe à partida um material “tipicamente” ecológico sem emissões poluentes [53]. Assim,

dever-se-á limitar, na medida do possível, o emprego de materiais que resultem de um

processo industrial intenso, ávido de energia e de matérias-primas não renováveis.

Os materiais devem ser escolhidos segundo critérios que levem a que se prefira aqueles que:

§ Durante o fabrico consumam pouca energia;

§ Que não representem perigo para a saúde;

§ Renováveis;

§ Recicláveis;

§ De preferência comercializados localmente a fim de limitar o transporte.

Para minimizar os impactes ambientais, os materiais utilizados na construção devem ter, na

medida do possível, origem local ou regional. Com efeito, deve-se utilizar materiais em

abundância no ambiente em que a habitação se insere. Por exemplo, na Áustria, país

fortemente arborizado, a madeira deverá ser o material de construção de eleição. Noutras

regiões ricas em argila ou pedra dever-se-ão explorar prioritariamente o tijolo e a pedra.
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A exploração de matérias-primas próximas dos locais de fabrico permite reduzir a poluição

inerente ao transporte.

6.3.2 Matérias-primas

As matérias-primas necessárias ao fabrico de betão celular autoclavado são a areia, a cal, o

cimento e, numa quantidade mais reduzida (0,05%), o pó de alumínio. Todos estes materiais

existem em abundância na natureza. No processo de fabrico, a cal, desempenha um papel

«purificador», dado que absorve mais CO2 do que emite, o que representa uma “protecção

ambiental” suplementar.

Para a produção de 5 m3 de material em alvenaria de betão celular é necessário apenas 1m3

de matérias-primas, devido às características inerentes a este material e que lhe conferem

leveza. Esta considerável economia de matérias-primas é um dos aspectos ecológicos do

betão celular.

A utilização de argila como agregado em betões leves e na execução de tijolos cerâmicos é

favorável, pois trata-se de um material natural proveniente da natureza. A água é utilizada na

argila para se obter uma pasta plástica. Para que se possa reduzir os consumos de água,

utiliza-se, sempre que disponível, e no que respeita à indústria de produção de blocos de betão

leve, águas oleosas provenientes de processos de recuperação de óleos, o que permite reduzir

significativamente o consumo de água de furo/rede.

6.3.3 Necessidades energéticas

Aquando do fabrico dos materiais, a energia despendida no fabrico dos materiais é um dos

aspectos mais importantes para avaliar as emissões poluentes inerentes a cada material.

Apesar de a energia requerida para fabricar e transportar materiais necessários para executar

uma construção com bom rendimento energético ser maior inicialmente, a poupança energética

a longo prazo irá compensar esse gasto inicial. As pessoas podem viver em média 10 anos

numa casa antes que o seu consumo de energia não ultrapasse a que foi gasta para a
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construir para fabricar os seus materiais constituintes. Para se ter uma noção mais clara acerca

deste aspecto, o “World Watch Institute” efectuou o cálculo para uma moradia que irá estar

situada em Vancouver, Canadá [51]:

§ Energia despendida para construir (inclui fabrico e transporte de materiais) e aquecer,

durante o seu primeiro ano de ocupação, uma moradia convencional: 274.850 kWh;

§ Energia despendida para construir (inclui fabrico e transporte de materiais) e aquecer,

durante o seu primeiro ano de ocupação, uma casa com bom rendimento energético:

294.000kWh;

§ Energia total gasta para construir e aquecer uma casa convencional ao longo de 30

anos de utilização: 1.152.300 kWh;

§ Energia total gasta para construir e aquecer uma casa convencional ao longo de 30

anos de utilização: 791.200 kWh.

É assim notório que se deve apostar na construção sustentável, já que trará benefícios a longo

prazo.

Graças ao procedimento de autoclavagem utilizado no processo de fabrico, 200 kWh/m3

chegam para produzir 1 m3 de betão celular, sendo este o processo de fabrico

(comparativamente com o de betão leve e do tijolo cerâmico) que apresenta necessidades

energéticas mais reduzidas. O processo de produção com vapor a baixa temperatura poupa

muita energia, e a energia térmica é recuperada durante o processo para máxima eficiência,

visto que cerca de 90% do vapor de água produzida por autoclavagem é reinjectada pelo

circuito. O fabrico de betão celular não liberta nenhum gás tóxico e não origina nenhuma

poluição da água. Durante o fabrico, os resíduos, (excedentes do material) são recuperados e

reciclados. Graças à ligeireza do material, o transporte é reduzido quer no que se refere às

matérias-primas quer no que se refere às distribuições em estaleiro. No processo de fabrico, as

quedas ligadas ao corte de produtos em dimensões desejadas, são integralmente integradas

no circuito. Após a autoclavagem, alguns excessos limitados a algumas percentagens são

triturados e recuperados para outros usos. O pó de alumínio, utilizado em muito pouca

quantidade (0.05%) é, ele próprio um produto de reciclagem.

Se se comparar a energia necessária para o fabrico de tijolos cerâmicos e de betão celular

autoclavado, é visível a diferença de consumos entre os dois materiais (ver gráfico 1). Da

mesma forma, também é notória a disparidade de quantidade de matéria-prima necessária

para a execução de 1 m3 de cada material.
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Gráfico 5 - Consumo de matérias-primas e de energia para o fabrico de materiais de construção

Apesar das menores quantidades de consumos energéticos associados ao betão celular

autoclavado aquando do seu fabrico, é de referir que este é desfavorável se pensarmos nos

consumos associados ao transporte. Com efeito, em Portugal não existe nenhuma unidade

fabril que produza este material, sendo importado da Bélgica e transportados em camiões. Tal

facto irá causar um elevado gasto de energia combustível, bem como a poluição inerente. O

material mais vantajoso relativamente a este aspecto é o tijolo cerâmico, uma vez que existem

diversas fábricas que o produzem, em território nacional, o que minimiza o transporte. Os

blocos de betão leve são produzidos em território nacional, mas ainda em poucas unidades

industriais.

Na produção de betão leve com agregados de argila expandida, as necessidades energéticas

são bastante elevadas, tal como no caso do fabrico de tijolos cerâmicos. Na tabela seguinte é

comparada a energia necessária para a produção destes dois materiais. Em termos

comparativos é de assinalar que a produção de isolamento é uma actividade altamente

poluente devido às necessidades energéticas serem extremamente elevadas. Por isso, deve-

se utilizar a menor quantidade de isolamento necessária, sempre que possível, na execução de

paredes de edifícios. Os blocos de betão celular autoclavado são uma excelente solução neste

domínio, uma vez que as paredes exteriores neste material conseguem respeitar o

Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios nesta matéria sem

necessidade da utilização de isolamento (ver capítulo 6.1 -  Comportamento Térmico).
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Consumo de energia necessária ao fabrico de diversos materiais de construção (transporte
incluído)

Material Energia de fabrico
kWh/t kWh/m3 Características

particulares

Tijolos 250 a 400 350 a 500 Material renovável

Betão 250 a 300 450 a 500

O seu processo de fabrico
emite doses maciças de

emissões de CO2, nocivos
para o “efeito estufa”

Poliestireno 18900 20.000 Não reciclável

Tabela 30- Consumo de energia necessária ao fabrico de diversos materiais de construção [Fonte:
Friedrich Kur, L`Habitat écologique, quels matériaux choisir ?, Terres vivantes, 2000].

Existem ainda dados que admitem que as necessidades de energia necessária ao fabrico de

tijolos ascende aos 700 kWh/m3 e que ao de poliestireno aos 57.000 kWh/m3 [50].

Apesar da elevada energia necessária à produção de blocos de betão leve, nas unidades de

produção existe o cuidado de se maximizar a utilização de combustíveis e aditivos alternativos

(nomeadamente resíduos e/ou subprodutos de outras unidades industriais), de forma a diminuir

o consumo de recursos naturais não renováveis, designadamente os combustíveis fósseis.

Para minimizar as emissões para a atmosfera são utilizados vários filtros de mangas nas

diferentes fases do processo. O dióxido de enxofre, óxidos de nitrogénio, dióxido de carbono e

os compostos orgânicos voláteis que são produzidos quando as matérias-primas são

termicamente processadas nos fornos rotativos, têm vindo a ser continuamente reduzidas pela

utilização das últimas tecnologias de filtração de gases, afinação dos processos de combustão

e alterações em alguns aditivos de forma a obter-se uma produção mais eficiente e mais

“amiga” do ambiente.

A produção de agregados leves de argila gera uma pequena quantidade de resíduos de

processo, cabendo a maior parcela ao pó retirado dos gases de combustão dos fornos. Este pó

é reintroduzido no processo produtivo, sendo adicionado à pasta antes da entrada para o forno.

As actividades de suporte à produção e a ensacagem de material geram resíduos banais

(plástico, cartão, sucata, etc.) que são valorizados por entidades externas.
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6.3.4 Coeficiente térmico

Uma construção sustentável está intimamente ligada com as características térmicas dos

materiais (ver Capítulo 6.1. -  Comportamento Térmico). Um bom valor de isolamento térmico

diminui as necessidades energéticas de aquecimento e arrefecimento das habitações, o que

será benéfico em termos ambientais. As paredes exteriores dos edifícios têm um papel

preponderante na regulação térmica do edifício, devendo-se eleger materiais com coeficientes

térmicos reduzidos. O coeficiente térmico, λ, é um valor teórico que representa a capacidade

de um material conduzir o calor. Quanto menor o seu valor, melhor será o material. O melhor

material relativamente ao desempenho térmico é o betão celular autoclavado.

6.3.5 Resíduos da construção

A faculdade de fragmentar o betão celular quase ao mm, permite a utilização da quase

totalidade de produtos entregues, o que reduz a um mínimo os resíduos a eliminar. Os

desperdícios de material na execução de alvenarias são assim reduzidos.

Por outro lado, os blocos de betão leve e principalmente os tijolos cerâmicos irão originar uma

maior quantidade de desperdícios após a conclusão da construção.

6.3.5.1 Reciclagem de resíduos de construção

Em Portugal os dados e informações existentes acerca dos Resíduos da Construção e

Demolição são escassas, havendo um deficit de investigação na área. As estimativas

existentes na área são também pouco rigorosas. Em contrapartida sabe-se que, por exemplo,

em França, este tipo de resíduos ascende a 24 milhões de toneladas por ano.

Regra geral, não nos deparamos com uma estrutura de carácter globalizante, bem definida, ao

nível da gestão de resíduos. Afere-se, por um lado, inúmeras situações de total indiferença

e/ou negligência por parte dos produtores de resíduos face à necessidade de uma gestão

criteriosa. Contudo, já começam também a existir alguns exemplos de uma boa gestão de RCD

(Resíduos de Construção e Demolição).
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Na maioria dos casos, em Portugal, o entulho produzido não é alvo de qualquer tipo de

reciclagem nem é reutilizável. Muito deste é amontoado na obra, indiscriminadamente,

efectuando-se (por vezes no próprio estaleiro) a queima da parte dos resíduos que é

comburente, tais como embalagens, plásticos, etc. Verificam-se também diversas situações de

abandonado anárquico de entulho, sem autorização, em qualquer terreno mesmo dentro das

grandes cidades.

A gestão ineficaz dos resíduos deve-se a pressões construtivas face a prazos e custos,

originando situações de negligência, material não adequado à especificidade da obra, fraca

consciência ambiental dos trabalhadores, empreiteiro e dono da obra e ausência de incentivos

financeiros à aquisição de equipamentos e sistemas construtivos minimizadores de impactes

ambientais e ainda à inexistência de fiscalização eficaz.

No passado, o entulho era depositado nas lixeiras, que gradualmente foram encerrando. Estas

deram origem a aterros de resíduos urbanos (embora não específicos para resíduos de C&D).

Actualmente efectua-se a construção de aterros específicos para RIB (Resíduos Industriais

Banais). Muitos dos resíduos são utilizados em modelação de terreno e tout venant

Contudo, temos o exemplos bem sucedidos, como é o caso do emblemático e bem sucedido

caso da Expo, onde uma criteriosa gestão de resíduos conseguiu os seus objectivos. A

valorização dos produtos não contaminados, permitiu a reciclagem de betão, tijolo, blocos,

pedra, betão betuminoso e aço em grandes quantidades.

Contudo, em Portugal, existem também casos de modelos de gestão de RCD que se podem

considerar paradigmáticos e mesmo pioneiros a nível nacional. Um dos mais emblemáticos é o

modelo de gestão de resíduos da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, que garante a

definição e implementação de instrumentos normativos que regulamentem a gestão dos RCD

no município, apoiados por acções de fiscalização; implementação e demonstração da

viabilidade de reciclagem/valorização destes resíduos, contribuindo para a materialização dos

objectivos da política comunitária em matéria de gestão de resíduos, que privilegia estas

soluções, face ao depósito em aterro. A recolha é efectuada junto de pequenos e grandes

produtores, de forma a abranger 100% da área do concelho. Pretende-se exigir a deposição

selectiva da fracção inerte destes resíduos, por parte dos produtores de resíduos, com o

objectivo de possibilitar a sua reciclagem. Na obra são colocados 2 contentores: um metálico

destinado à deposição da fracção mineral (argamassas, telhas, tijolos, betão armado, etc), e
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outro, “Big Bag”, para a deposição dos restantes resíduos (madeira, vidro, embalagens,

canalizações, etc). Os resíduos seguem para uma Unidade Piloto de Reciclagem de RCD.

Outro exemplo de boa gestão de resíduos é a AMALGA. O sistema de gestão de resíduos da

AMALGA (Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão do Ambiente) abrange os

concelhos de Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola, Moura, Ourique e Serpa. A

Amalga está actualmente a trabalhar numa proposta para um Sistema Integrado de Gestão de

RCD (SIGRCD) para esta área territorial de Portugal.

Apesar de os exemplos de reciclagem de resíduos nas obras serem ainda diminutos, a

tendência é de aumentarem no futuro. Com efeito, é de todo o interesse a utilização de

materiais facilmente recicláveis. Pelo contrário, os materiais compósitos necessitarão, para

uma eventual reciclagem, de um processo complexo acompanhado de resíduos tóxicos.

O betão celular autoclavado é um material inteiramente reciclável. A produção actual contém

15% de betão reciclado sem que se perca a qualidade do material. A marca Ytong de betão

celular autoclavado pôs em prática, em alguns países, um sistema de recuperação de resíduos

de estaleiro com a utilização de Big Bags. Os resíduos (Ytong puro unicamente) podem ser

recolhidos e reintegrado na sua produção.

Tabela 31– Big Bag
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Relativamente ao betão leve, este material é dificilmente reciclável. OS blocos de betão só

podem ser reciclados uma única vez. Por outro lado, os tijolos são o material, dos restantes

analisados, com maior expressão em termos de desperdícios, mas podem ser reciclados em

centrais de reciclagem.

Figura 69- Central de reciclagem

Um projecto de investigação realizado no fim da década de 90 concluiu que estes são os

possíveis usos dos materiais de construção em material cerâmico reciclado [54]:

Ø Materiais de enchimento e estabilização para infra-estruturas;

Ø Agregados para betão in-situ, e pré-fabricado e argamassas;

Ø Agregados para tijolos sílico-calcários;

Ø Terra para campos de ténis;

Ø Substratos para plantas.

6.3.6 Saúde e bem-estar

A radioactividade eventualmente emitida nas construções é devida, principalmente, à presença

de Rádio (Ra 226) e/ou Torium (Th 232) existentes no subsolo e nos materiais utilizados. Na

tabela seguinte podem ser observados os valores das emissões radioactivas dos diferentes

materiais.

http://www.staywithclay.com/pt/clc-recycling/recycling-filling.asp
http://www.staywithclay.com/pt/clc-recycling/recycling-concrete.asp
http://www.staywithclay.com/pt/clc-recycling/recycling-calcium.asp
http://www.staywithclay.com/pt/clc-recycling/recycling-tennis.asp
http://www.staywithclay.com/pt/clc-recycling/recycling-plant.asp


146

Emissões radioactivas médias de diferentes materiais da construção (pCl/g)

Ra 226 Th 232

Tijolo 2,5 2,3

Betão leve 0,8 1

Gesso 19 0,7
Betão celular
autoclavado 0,3 0,3

Tabela 32- Emissões radioactivas médias de diferentes materiais da construção [35]

Entre estes, o betão celular é um daqueles que contém em menor quantidade, como atesta a

tabela acima.

A muito fraca radioactividade do betão celular provém do facto de que ele é principalmente

composto de areia (+/- 70%), uma matéria-prima cuja radioactividade é muito diminuta (é em

média três vezes menor que a da argila utilizada para fabricar tijolos).

O betão leve apesar de apresentar valores de radioactividade claramente inferiores aos dos

tijolos, pode ter valores variáveis em função da dosagem de argila usada (quanto maior a

quantidade de argila, maior a radioactividade).

Apesar de se afirmar frequentemente que o betão celular não apresenta nenhum constituinte

que represente perigo para a saúde, e que a quantidade de alumínio usada é residual, este

material é suspeito de provocar determinadas doenças neurológicas, devido aos vestígios

desta substância.

6.3.7 O betão celular autoclavado como “produto verde”

Um laboratório oficial alemão, o “Bundesverband fur Baubiologische Produkte” em Estugarda,

analisa desde há anos, o aspecto ecológico dos materiais de construção. Concebeu a

designação “Produto verde” para o betão celular. Por tudo o que foi anteriormente referido,

constata-se que o betão celular, participa em variadas vertentes no respeito pela natureza e

ambiente.
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Pelas suas qualidades de isolamento e inércia térmicas, o betão celular assegura não apenas

economias energéticas e o respeito pelo ambiente, mas contribui igualmente para um conforto

do habitat particular, quer no Verão quer no Inverno.

As paredes construídas uniformemente em betão celular não apresentam pontes térmicas e

evitam assim as condensações e bolores que daí resultam. Graças ao seu valor m (ver capítulo

do Comportamento Térmico) de resistência à difusão de vapor de água muito favorável, as

paredes em betão celular “respiram” bem e contribuem para a qualidade do ar ambiente dos

locais.

Os fabricantes de betão celular manifestam esta preocupação ambiental destacando-a com a

exibição de símbolos como os seguintes:

Figura 70– Símbolos de material “amigo do ambiente”

O betão celular autoclavado revela qualidade biológica significativa quando comparado com os

materiais cerâmicos tradicionais utilizados na construção.
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6.4 Comportamento físico no tempo

6.4.1 Introdução

O comportamento físico dos materiais utilizados na execução das paredes exteriores apresenta

diferentes características ao longo do tempo, no que se refere quer à retracção e dilatação

térmica, quer a factores relacionados com a humidade de equilíbrio, resistência à difusão de

vapor de água e permeância ao vapor de água.

6.4.2 Humidade de equilíbrio

A humidade de equilíbrio pode ser definida como a quantidade de água que pode estar contida

nos poros de um material, em equilíbrio de tensões de vapor com a humidade atmosférica.

A humidade de equilíbrio é muito importante no que diz respeito ao conforto higrotérmico que

os materiais de construção, em particular os blocos de alvenaria, podem proporcionar aos

utentes. O teor de humidade relativa dos materiais varia com a humidade relativa do ar,

aumentando com esta. Do gráfico seguinte verifica-se que a menor humidade de equilíbrio de

materiais utilizados como alvenaria em paredes exteriores é atribuída aos tijolos cerâmicos de

barro vermelho.

Gráfico 6– Teor de humidade de equilíbrio de diversos materiais em função da humidade relativa do ar
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A 20ºC a humidade de equilíbrio do material cerâmico (80% de Humidade Relativa) é de

0,11%, valor bastante inferior que a dos betões leves em iguais condições higrotérmicas do ar.

Contudo, o betão celular autoclavado é dos três materiais analisados, o que apresenta maior

humidade relativa.

Com efeito, à saída da autoclave o teor em humidade do betão celular é de +/-23% em volume.

Contudo, a maioria da humidade presente desaparece após 3 meses. No entanto, só ao fim de

8 meses a humidade de equilíbrio desce o suficiente até se manter estável, atingindo nessa

altura o valor de 2,5% (massa volúmica 500 kg/m3). A taxa de equilíbrio pode variar

ligeiramente em função da massa volúmica do betão celular. No gráfico seguinte pode-se

verificar nas abcissas a variação da humidade de equilíbrio (em % de volume) em função da

massa volúmica (em kg/m3).

Gráfico 7– Humidade de equilíbrio em função da massa volúmica do betão celular [61]

 A humidade de equilíbrio deste material é bastante superior à de outros materiais de

construção. Este valor elevado deriva da constituição extremamente porosa do material. A

água residual no betão celular encontra-se sob diversas formas: água ligada quimicamente

(cristais); água gelificada nos microporos e como água livre; no ar dos capilares e macroporos.

Apesar de ser difícil definir o tamanho dos poros nas estruturas complexas dos materiais, é

todavia possível compará-las quanto a tais tamanhos, pelo que a provada existência de poros

mais finos na matriz de cimento dos blocos de betão que os dos cerâmicos de barro vermelho,

explica a menor humidade de equilíbrio destes. A estrutura de poros do cimento endurecido

que constitui a matriz de betão corrente e do betão celular, é essencialmente produzida, em
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particular neste último material, pelo entrecruzamento de fases, mais ou menos aciculares.

Assim, podem definir-se no cruzamento daquelas agulhas, ângulos diedros muito agudos,

onde, por isso, a condensação do vapor de água resulta favorecida. Pelo contrário, os poros

dos cerâmicos de barro vermelho, essencialmente desenvolvidos a partir dos vazios deixados

entre os grãos das matérias-primas, parcialmente preenchidos pelo vidro formado durante a

cozedura, apresentam-se mais arredondados por efeito da tensão superficial do próprio vidro

que os modela, o que prejudica neles a condensação do vapor de água. Algumas das fases

responsáveis pelo endurecimento hidráulico de alguns materiais apresentam porosidade

interna onde se podem alojar moléculas de água. É possível que uma porosidade deste tipo

exista em fases presentes no betão celular, o que ajudaria a expressar a elevada humidade de

equilíbrio que este material apresenta. Outro ponto que favorece a maior humidade de

equilíbrio dos betões relativamente aos cerâmicos de barro vermelho, será a sua maior área

específica interna, principalmente no betão celular autoclavado. Assim, os produtos cerâmicos

tendem a conter teores de humidade de equilíbrio mais baixos que outros materiais em iguais

condições ambientais, pelo que se conclui a superioridade dos produtos cerâmicos de barro

vermelho relativamente aos outros materiais neste aspecto.

6.4.3 Retracção

A retracção pode ser definida como a variação da dimensão de um material (diminuição da

dimensão) no tempo, independentemente do seu estado de tensão (na ausência de variações

de temperatura e de tensões aplicadas).

De entre os materiais analisados, o material cerâmico é o que apresenta uma menor retracção,

e por conseguinte é o material mais vantajoso no que se refere a este critério. Os betões,

nomeadamente o betão leve, apresentam retracção superior ao betão celular, a longo prazo.
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Gráfico 8– Retracção de diferentes materiais

No gráfico seguinte é possível notar que, no primeiro ano de utilização, o betão celular

apresenta retracção superior à do betão, sendo contudo inferior à deste, a longo prazo. A

retracção devido a secagem não ultrapassa os 0,2 mm/m, o que é notoriamente inferior àquele

dos blocos em betão pesado.

Gráfico 9– Comparação da retracção no tempo de betão corrente com betão celular [35]

6.4.4 Dilatação térmica

O coeficiente de dilatação linear de um material é a variação de comprimento de um elemento

de 1 m por 1 grau de variação de temperatura.
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A título comparativo, eis o coeficiente de dilatação linear de diferentes materiais de alvenaria

(em m/K):

§ Tijolo………………………………5´10-6

§ blocos silico-calcários…………..9´10-6

§ granito ……………………………5´10-6

§ betão ……………………………10´10-6

§ betão celular …………………….8´10-6

A dilatação linear mais baixa é a relativa aos tijolos cerâmicos. Em oposição, o betão de

agregados correntes apresenta a dilatação térmica mais elevada. Neste material, dentro das

composições habituais e no intervalo de temperaturas normais, o coeficiente de dilatação

térmica da pasta de cimento varia entre 11 a 16´10-6m/K, baixando em função dos agregados

utilizados e da respectiva granulometria. Os betões leves com argila expandida apresentam

dilatações térmicas inferiores às dos betões com agregados correntes, visto que a argila é um

material cuja dilatação térmica é reduzida.

6.4.5 Resistência à difusão de vapor de água

A difusão de vapor através de uma parede porosa é provocada pela diferença de pressão de

vapor entre os dois lados dessa parede. Esta diferença de pressão não tem nenhuma acção

mecânica mas permite a difusão de vapor na direcção da queda de pressão.

O Factor de Resistência à Difusão do Vapor de Água (m) é um valor característico dos

materiais, obtido pela relação (adimensional) entre a permeabilidade ao vapor de água do ar e

a permeabilidade ao vapor de água do próprio material, que indica quantas vezes a resistência

à difusão de um provete desse material é maior do que a de uma lâmina de ar em repouso, de

igual espessura e sujeita às mesmas condições ambientais: mar=D/RvT.

O valor m do ar é de 1. Este coeficiente relativamente a um material indica quantas vezes a

resistência à difusão de vapor deste material é superior à de uma camada de ar da mesma

espessura.

Na tabela seguinte constam factores de resistência à difusão do vapor de água de diferentes

materiais (valores prEN 12524):
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Material Coeficiente de resistência à
difusão do vapor (m)

Betão celular 4,4

Betão de argila expandida 7,4
Tijolo 9 a 27

Tabela 33- Coeficiente de resistência à difusão do vapor de diferentes materiais

Quanto menor for o valor de m, maior é a difusão de vapor de água. Ele evacua-se então mais

rapidamente. O betão celular sendo um material com valor de m muito baixo, pode-se dizer que

“respira”. Como os blocos não fazem barreira de vapor, na escolha do revestimento, é

necessário utilizar um reboco que também apresente essas mesmas características.

Se as paredes exteriores em betão celular não fossem protegidas ou tratadas, o teor de

humidade poderia atingir os 10% em volume. Se o tratamento das superfícies exteriores é

desejável para evitar uma absorção de água em superfície, diminuindo assim o poder isolante

térmico do betão celular, é indispensável que a camada de protecção seja permeável ao vapor

de água. Se a camada de protecção é impermeável ao vapor de água esta condensa-se na

parte mais exterior da parede. Neste caso, ela pode atingir a saturação e assim ultrapassar a

taxa de humidade crítica tendo como consequência, os prejuízos da congelação. Este princípio

é válido para a maior parte dos materiais. Para que um revestimento seja permeável ao vapor

de água, deve responder aos critérios de Kunzel, a saber:

Coeficiente de absorção de água:

Ø A≤0,5 kg/(m2.h0,5))

Resistência à difusão de vapor de água:

Ø Sd≤2m

Em que Sd=m´e, ou seja, o coeficiente de resistência à difusão de  vapor de água multiplicado

pela espessura. O produto destes dois parâmetros é submetido à seguinte exigência:
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Ø A´Sd≤0,2 kg/(m2.h0,5)

6.4.6 Permeabilidade ao vapor de água

O Coeficiente de Permeabilidade ao Vapor de Água (π) de um material homogéneo representa

a quantidade de vapor de água que, por unidade de tempo e espessura, atravessa por difusão

um provete desse material, quando sujeito a uma diferença de pressão de vapor unitária entre

as duas faces.

Material
Coeficiente de Permeabilidade ao

Vapor de Água (π)
[Kg/(m.s.Pa)x10-12]

Betão celular 42

Betão de argila expandida 25

Tijolo 6,9 a 21

Tabela 34- Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água de diferentes materiais

O conhecimento das características de permeabilidade ao vapor de água dos materiais de

construção é essencial à modelação da transferência de vapor através dos elementos

construtivos, que pode ser feita através do método de Glaser, explicado por Freitas e Pinto

(Freitas e Pinto 1998). Para aplicar este método é necessário conhecer as condições climáticas

do interior e exterior ao elemento construtivo (Temperaturas e Pressão parcial de vapor no

interior e exterior), as resistências térmicas superficiais e as características de permeabilidade

das várias camadas dos materiais componentes da parede, dadas pelos seus Factor de

resistência à Difusão do Vapor de Água (m) e Coeficiente de Permeabilidade ao Vapor de Água

(π).

Os materiais que apresentam um coeficiente de resistência à difusão de vapor mais reduzido

são aqueles que têm uma permeabilidade ao vapor de água maior, tal como o betão celular

autoclavado. O tijolo apresenta uma permeabilidade ao vapor de água baixa.
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6.4.7 Permeância ao vapor de água

A Permeância ao Vapor de Água (Pe) corresponde a um coeficiente de transferência de vapor

dado em função da permeabilidade e da espessura em materiais homogéneos. Desta forma, a

cada elemento construtivo de parede corresponde uma determinada permeância. Para um

elemento constituído apenas por um material homogéneo o valor de Pe corresponde à relação

(Freitas, 1998):

Ø Pe =
e
p

Kg/(m2.s.Pa)

Onde:

π – Coeficiente de permeabilidade ao vapor de água [Kg/(m.s.Pa)]

e – espessura do material (m)

A permeância de diferentes materiais encontra-se na tabela seguinte:

Material Espessura (m) Pe [kg/(m2.s.Pa) x10-12]

Blocos de betão celular 0,20 210

Blocos de betão leve com
argila expandida 0,20 125

Alvenaria de tijolo vazado 0,22 63

Tabela 35– Permeância ao vapor de água de diferentes materiais

As conclusões obtidas em relação à permeância são análogas às obtidas relativamente à

permeabilidade ao vapor de água.

6.4.8 Absorção capilar de água

A capacidade de absorção de água líquida por parte dos materiais pode ser medida pela sua

absorção capilar. O nível de absorção capilar é função das características do líquido

(viscosidade) e do material. A absorção de água capilar é uma questão fundamental em termos

de durabilidade para as alvenarias.
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A água absorvida por unidade de superfície para um dado período t é dada pela fórmula:

Ø m(t)=A wt´

m(t) - água absorvida por unidade de superfície (kg/m2) para um período t;

A - coeficiente de absorção de água (kg/(m2.s0,5));

tw - tempo em contacto com a água (segundos).

Os valores de A poderão variar ao longo do tempo e são função do material. Na tabela

seguinte constam o valor das absorções iniciais de água de materiais utilizados no fabrico de

alvenarias.

Material Absorção de água por capilaridade
(Kg/m2.s1/2)

Betão celular autoclavado 0,130

Betão leve com agregados de argila
expandida 0,176

Tijolo 0,0622

Tabela 36– Absorção de água por capilaridade para diferentes materiais

O valor A do betão celular varia entre 70´10-3 e 130´10-3 Kg/(m2.s0,5)). Apesar da absorção

inicial ser ligeiramente superior à do tijolo, a longo prazo a absorção deste betão será bastante

mais baixa. No betão celular, graças às células fechadas, a transferência de água não pode

fazer-se senão pela matéria sólida que constitui as paredes destas e que não representa senão

20% do volume, o que desacelera muito sensivelmente a progressão da água. A existência de

microporos, separados entre si, implica uma reduzida velocidade de absorção. À superfície do

bloco e até cerca de 5cm de profundidade, a absorção é mais rápida, devido à existência de

microporos cortados, o que poderá levar a considerações menos correctas acerca da

permeabilidade do material.

No gráfico seguinte é visível, a longo prazo, a menor absorção de água do betão celular em

comparação com outros materiais.
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Gráfico 10– Absorção de água de diferentes materiais [35]

Por outro lado, o betão leve com inertes de argila expandida apresenta, em termos globais,

uma absorção capilar inferior à do tijolo, como se pode ver no gráfico 11. Contudo, muitas

vezes assume-se que o betão leve apresenta um mau comportamento na presença de líquidos,

já que a sua absorção inicial apresenta valores superiores à de outros materiais. Como se pode

ver no gráfico, ao fim de apenas uma hora, a absorção de água do tijolo já é superior à do

betão leve, enquanto que ao fim de um dia o tijolo absorveu cerca de três vezes mais água que

o bloco de betão leve.

1 – Gesso

2 – Tijolo maciço

3 – Betão celular
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Gráfico 11– Absorção de água de diferentes materiais [62]
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6.5 Comportamento ao fogo

6.5.1 Introdução

O desempenho dos materiais face ao fogo é essencial, na medida em que devem apresentar

uma classe e resistência ao fogo consonante com as exigências regulamentares.

6.5.2 Exigências normativas do comportamento ao fogo

O comportamento ao fogo dos materiais utilizados na construção, nomeadamente na execução

de paredes exteriores, pode ser avaliado de acordo com a sua contribuição para a origem e

desenvolvimento do incêndio. De acordo com o Regulamento de Segurança Contra Incêndio

em Edifícios de Habitação (Decreto-Lei 64/90 de 21 de Fevereiro), artigo 3º, o comportamento

ao fogo é caracterizado por um indicador denominado “reacção ao fogo”. No mesmo artigo são

especificadas as respectivas classes:

a) Classe M0 – materiais não combustíveis;

b) Classe M1 – materiais não inflamáveis;

c) Classe M2 – materiais dificilmente inflamáveis;

d) Classe M3 – materiais moderadamente inflamáveis;

e) Classe M4 – materiais facilmente inflamáveis.

De acordo com o mesmo regulamento, a atribuição da classe de reacção ao fogo deve ser

efectuada com base em resultados de ensaios realizados de acordo com as normas aplicáveis

ou, na falta destas, segundo especificações estabelecidas pelo Laboratório Nacional de

Engenharia Civil (LNEC).

Relativamente à resistência ao fogo, esta é definida com base no período durante o qual os

elementos de construção continuam a desempenhar o papel que lhes é atribuído, apesar da

acção de um incêndio. A parede deve permanecer estável, ser impermeável às chamas e ser

isolante termicamente. Podem definir-se as seguintes classes de resistência ao fogo:
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Ø Classe EF (Estável ao Fogo) – Quando se cumpre a função de suporte;

Ø Classe PC (Pára-Chamas) – Quando se cumpre a exigência de estanquidade, havendo

ou não a exigência de função de suporte;

Ø Classe CF (Corta-Fogo) – Quando se cumprem as funções de estanquidade e de

isolamento térmico, havendo ou não a exigência de função de suporte

Não é porque um material é incombustível, que ele é resistente ao fogo. Por exemplo, o

“cimianto” é incombustível mas “explode” em caso de incêndio a uma temperatura baixa,

devido  às tensões térmicas internas, e não pode assim evitar a propagação do fogo.

Na tabela seguinte surgem as exigências em caso de incêndio para diferentes paredes:

ExigênciaFunções do
elemento da
construção Estabilidade Estanquidade Isolamento térmico

Suporte EF

PC
Compartimentação

CF

PCSuporte
+

Compartimentação CF

Tabela 37- Exigências em caso de incêndio para diferentes paredes

A classificação dos elementos de construção em relação à sua resistência ao fogo

compreende, para uma das três qualificações consideradas – estável ao fogo, pára-chamas e

corta-fogo, nove classes, correspondentes aos escalões de tempo a seguir indicados, em

minutos, pelo limite inferior de cada escalão:

13  30  45  60  120  180  240  360

No artigo 5º do Decreto-Lei 64/90 de 21 de Fevereiro, é definida a abordagem específica da

caracterização das paredes exteriores face ao fogo. Tem-se assim que:
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1. A caracterização das paredes exteriores face ao fogo deve ser feita em termos do risco

de propagação do incêndio entre pisos sucessivos e ter em conta, nomeadamente, a

construção das paredes, as suas ligações aos pavimentos, a disposição dos vãos

nelas praticados e a eventual exigência de elementos salientes ao plano da parede;

2. As paredes exteriores de construção tradicional consideram-se satisfatórias desde que

sejam cumpridas as condições para o efeito indicadas em disposições do

Regulamento;

3. A qualificação de paredes exteriores de construção não tradicional deve ser feita no

quadro da homologação a conceder pelo LNEC ao sistema construtivo em causa.

No mesmo DL são definidas as exigências das paredes exteriores face ao fogo em: edifícios

unifamiliares (artigo 16º), em edifícios de altura não superior a 28 m (artigo 37º) e em edifícios

de altura superior a 28 m (artigo 67º). Estas exigências incluem também a classe de reacção

ao fogo de revestimentos e elementos de cerramento dos vãos, classe de resistência ao fogo

de elementos salientes (alas, varandas) e classe de resistência ao fogo de paredes exteriores

com função de empena. Estas exigências constam da seguinte tabela:

Exigências

Paredes exterioresTipo de edifício

Revestimentos Paredes de empena

Unifamiliar M3 CF60

Multifamiliar altura <= 28 m M2
(M3 se h<=9m) CF60

Multifamiliar altura > 28 m M1 CF90

Tabela 38– Exigências ao fogo das paredes exteriores

Na tabela seguinte surgem as exigências regulamentares de resistência ao fogo para paredes

de alvenaria em geral, em função das características da parede e tipo de edifício.
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Tabela 39- Exigências regulamentares de resistência ao fogo para paredes de alvenaria

Segundo a antiga Directiva Comunitária sobre os produtos da construção (89/106/CEE de

21.12.88) é referido que:

a) “Materiais de construção” – São os produtos utilizados ou directamente na construção de um

edifício ou indirectamente na composição dos “elementos de construção”, tais como tijolos,

cimento, madeira, vidro, tintas, etc.;

 b) ”Elementos de construção” - São compostos pelos produtos acima referidos e que integram

a construção do edifício, tais como paredes, lajes, estruturas metálicas, portas, janelas, etc.

Em termos de análise do comportamento ao fogo, os materiais são classificados na base da

reacção ao fogo, enquanto os elementos na base da resistência ao fogo.

Na directiva antecedente, a reacção ao fogo variava do M0 ao M4, isto é, entre materiais

incombustíveis e materiais facilmente inflamáveis. Presentemente, a classificação europeia de

desempenho de reacção ao fogo para os produtos de construção é a indicada no Anexo II do

RG-SCIE, tendo a ver com factores, tais como: aumento de temperatura, perda de massa,

tempo de presença da chama, taxa de propagação do fogo, etc. No referido Anexo II estão
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indicados três quadros: um sobre as classes de reacção ao fogo para produtos de construção,

excluindo pavimentos, com classes desde A1 ao F, um segundo sobre as classes de reacção

ao fogo para produtos de construção de pavimentos, incluindo os seus revestimentos, com

classes desde A1FL a F FL; e o último sobre as classes de reacção ao fogo de produtos

lineares para isolamento térmico de condutas, com classes desde A1L a FL.

Do mesmo modo, em vez da tradicional classificação EF, PC, CF, as normas europeias

introduziram uma classificação de desempenho da resistência ao fogo padrão para os produtos

de construção, atendendo a múltiplos parâmetros, tais como R (capacidade de suporte de

carga), E (estanquidade a chamas e gases quentes), I (isolamento térmico), C (fecho

automático), etc.. O Anexo III ao RG-SCIE apresenta seis quadros com a classificação para

elementos com funções diversas: o primeiro quadro com a classificação (R) para elementos

com funções de suporte de carga e sem função de compartimentação resistente ao fogo, com

duração de 15 a 360 min; o segundo com a classificação (RE, REI, REI-M, REW) para

elementos com funções de suporte de carga e de compartimentação resistente ao fogo, com

duração de 15 a 240 min; o terceiro com a classificação para produtos e sistemas para

protecção de elementos ou partes de obras com funções de suporte de carga; o quarto com a

classificação (E, EI, EI-M, EW) para elementos ou partes de obras sem funções de suporte de

carga e produtos a eles destinados, com duração de 15 a 240 min; o quinto com a classificação

(E, EI) para produtos destinados a sistemas de ventilação, excluindo exaustores de fumos e de

calor, com duração de 15 a 240 min; o último quadro apresenta a classificação (P, PH) para

produtos incorporados em instalações, com a duração de 15 a 120 min.

6.5.3 Comportamento de blocos de alvenaria em caso de incêndio

6.5.3.1 Betão celular autoclavado

O betão celular combina duas qualidades essenciais que lhe conferem um excelente

comportamento em caso de incêndio: uma reacção ao fogo nula, e uma muito boa resistência

ao fogo.

O betão celular não é inflamável e não contribui para a combustão nem para o seu

desenvolvimento. Em caso de incêndio, o betão celular não emite nenhum fumo e não contribui

para a propagação do fogo. Devido ao seu baixo coeficiente de transmissão térmica, não

permite a transmissão do calor. Assim, de acordo com o Regulamento de Segurança Contra
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Incêndio em Edifícios de Habitação, a sua classe de reacção é M0. Estas propriedades físicas

fazem dele também um dos materiais mais eficazes para a construção de paredes Corta-Fogo

e Pára-Chamas.

Com o material betão celular autoclavado, facilmente se erguem paredes que resistem 6 horas

ao fogo e que podem servir para protecção de outros elementos construtivos mais sensíveis,

como estruturas metálicas ou de betão.

Em certos países europeus, devido às suas excelentes características face a um incêndio, as

companhias de seguros tomam em consideração a utilização de betão celular e diminuem os

prémios.

As paredes em betão celular foram submetidas a diferentes testes de acordo com a norma

belga NBN 713-020. Os resultados de resistência ao fogo são os que se seguem:

Blocos de betão celular autoclavados colados

Espessura da parede
(mm) Resistência ao fogo (h)

70 3
100 3
150 4
240 6

Tabela 40- Tempo de resistência ao fogo de paredes de betão celular autoclavado em função da
espessura [43]

A exposição prolongada do betão celular a um calor intenso em caso de incêndio não influencia

quase nada a estrutura do material. Nenhuma deformação se produz que possa dar lugar, por

sua vez, a uma propagação de chamas, à formação de fumo ou a um contributo de oxigénio ao

local de incêndio a partir dos espaços adjacentes.

A progressão de temperatura numa parede em betão celular submetido a um incêndio é

representada no gráfico 12. O gráfico 13 representa a progressão térmica para uma parede em

betão armado submetido às mesmas condições. Graças à sua estrutura celular isolante, a

temperatura interna progride menos rapidamente na parede em betão celular do que na parede

em betão. Assim, após 180 minutos, a temperatura da zona interior situada a 120 mm da parte

exposta ao fogo aumentou 120 ºC para o betão celular e 200 ºC para o betão armado.
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Após 1 h de exposição ao incêndio, a temperatura a 20 mm da zona exposta é de 380 ºC para

o betão celular. Para o betão armado, após 1h, a temperatura a 20 mm da zona exposta é de

500 ºC.

O gráfico 14 mostra a influência do calor sobre a resistência à compressão do betão celular.

Esta aumenta em caso de aumento de temperatura até atingir um máximo de 400ºC,

diminuindo posteriormente até atingir uma resistência mínima aos 950ºC aproximadamente.

Gráfico 12                                                                          Gráfico 13

Gráfico 12– Betão celular de espessura 240 mm e densidade 600 kg/m3 [35]
Gráfico 13– Betão armado de espessura 140 mm e densidade de 2450 kg/m3 [35]
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Gráfico 14- Influência do calor na resistência à compressão do betão celular autoclavado [35]
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6.5.3.2 Tijolo cerâmico

Para dar resposta à directiva 89/106/CE o fabricante deverá declarar as características dos

seus produtos, baseadas em ensaios e tratamento estatístico, que poderão ser realizados pelo

próprio fabricante ou recorrendo a laboratórios independentes.

Uma das características a declarar é a reacção ao fogo, para elementos sujeitos a requisitos de

resistência ao fogo de acordo com a norma EN771-1 que define a “Classificação ao fogo de

produtos de construção – Parte 1: Classificação usando resultados de ensaios de reacção ao

fogo”.  A declaração deve ter as classes A-F (com base em ensaios) ou A (sem necessidade de

ensaios). Na classe A1, os elementos que contenham, homogeneamente distribuídos,

materiais orgânicos até um máximo de 1,0% da sua massa ou volume, são classificados na

classe A1 de resistência ao fogo sem necessitarem de ensaios

Os tijolos cerâmicos comuns são classificados na classe A de resistência ao fogo, sem

necessidade de ensaios, segundo a Decisão 96/603/CE.

De acordo com a classificação do Regulamento de Segurança Contra Incêndio em Edifícios de

Habitação, foram testadas as resistências ao fogo de paredes de alvenarias de tijolos com

diferentes espessuras. É ainda atribuída uma diferenciação consoante a função da parede,

seja ela estrutural (paredes em que é atribuída uma carga axial cujo valor de cálculo é cerca de

25% do valor de cálculo da sua resistência à compressão) ou não estrutural. As resistências

constam da tabela seguinte:

Não estruturais Estruturais

CF
30

CF
60

CF
90

CF
120

CF
180

CF
30

CF
60

CF
90

CF
120

CF
180

Tijolo
maciço ou
perfurado

7 7 11 11 22 11 11 22 22 22
Sem reboco

Tijolo
furado 7 11 15 22 22 11 15 15 22 22

Tijolo
maciço ou
perfurado

7 7 7 11 11 11 11 11 22 22
Com reboco

de
argamassa
ou de gesso
(e=15 mm)

Tijolo
furado 7 7 11 15 22 11 11 15 22 22

Tabela 41– Espessura mínima de paredes face às exigências contra incêndios
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6.5.3.3 Betão leve com agregados de argila expandida

A argila expandida é um óptimo material no que se refere ao comportamento ao fogo, pois é

pouco condutora de calor e apresenta uma boa resistência a temperaturas elevadas (1100º a

1200º C). Com efeito, este material é inclusivamente utilizado para proteger estruturas

metálicas do fogo, bem como na protecção de pilares ou paredes corta-fogo.

O betão leve com agregados em argila expandida irá usufruir destas características,

apresentando excelentes características face a incêndios. Na tabela seguinte é especificada a

classe de reacção ao fogo (de acordo com a norma EN771-1) bem como a classe de

resistência ao fogo, em função da espessura e do tipo de bloco de betão leve.

Tipo de bloco Espessura
(cm)

Classe de
reacção ao

fogo
Classe de resistência ao fogo

15 A1 CF120
20 A1 CF240
25 A1 CF240

Bloco Térmico

30 A1 CF240

Peça base Isolbloco 40 A1 CF 240

Tabela 42– Classes de reacção e resistência ao fogo de blocos de argila expandida

O betão leve com inertes de argila expandida é considerado incombustível (não permite a

propagação de incêndio), tendo a classificação face a reacção ao fogo de M0.

6.5.3.4 Análise comparativa do comportamento dos materiais face ao
fogo

Os materiais analisados apresentam excelentes características face ao fogo. Quanto à reacção

ao incêndio são todos não combustíveis.

Quando comparado com o tijolo, o bloco térmico em betão leve de argila expandida apresenta

melhores resultados no que se refere à resistência ao fogo. Para uma mesma espessura de

bloco (tome-se como exemplo o bloco de 15 cm de espessura), o bloco térmico apresenta
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classe superior (CF120) relativamente ao tijolo com igual espessura (CF 90 em paredes

estruturais ou não estruturais).

Os resultados da resistência ao fogo para blocos de alvenaria, podem ser discutidos com base

no Manual do Bombeiro Sapador. No mesmo, considera-se no entanto que “o tijolo comum

pode considerar-se como o melhor material de construção no que se refere ao seu

comportamento em caso de incêndio”, e que, “os tijolos furados são igualmente bons materiais

no que se refere ao seu comportamento ao fogo”. Quanto aos blocos de cimento, a referida

publicação considera que “oferecem pequena resistência ao calor. À temperatura de 800ºC

fendem em curto espaço de tempo”. No que diz respeito ao betão celular, “este tipo de betão

tem grande resistência contra o fogo, grande poder isolante e pouco peso”. A elevada

porosidade dos materiais, diminuindo a respectiva condutibilidade térmica contribui para

diminuir por isso, a sua resistência ao choque térmico. Com base no conhecimento da acção

do calor sobre os componentes dos materiais, pode concluir-se que, com base neste manual,

que os materiais cerâmicos de barro vermelho são mais resistentes ao fogo que os betões,

sendo de entre estes o betão celular autoclavado o mais resistente.

É de salientar que de todas as soluções analisadas, os blocos de betão com argila expandida e

o betão celular autoclavado têm resistência ao fogo que cumpre Regulamento de Segurança

Contra Incêndio em Edifícios de Habitação no que respeita a paredes exteriores,

nomeadamente paredes de empena, e dos tijolos cerâmicos, os de espessura maior ou igual a

15 cm também o respeitam (CF90)
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6.6 Custos

6.6.1 Introdução

Em Portugal é prática corrente efectuar-se uma análise simplista dos custos relativos aos

materiais utilizados na execução de paredes exteriores. Geralmente, opta-se por utilizar o

material cujo preço unitário seja o mais baixo, não havendo a preocupação de se efectuarem

comparações financeiras entre diferentes soluções globais alternativas. A utilização de paredes

simples será uma opção vantajosa relativamente às paredes duplas, uma vez que as primeiras

permitirão poupanças temporais de execução o que se reflectirá em economias de custos

relativos a mão-de-obra.

Dentro das soluções de paredes simples, dever-se-á procurar analisar a solução construtiva

como um todo. Os custos incluirão as seguintes parcelas:

Ø Materiais;

Ø Mão-de-obra;

Ø Equipamentos.

6.6.2 Caso de estudo

Para avaliação dos custos associados a diferentes soluções de paredes exteriores de panos

simples, efectuou-se uma análise financeira relativamente a um edifício habitacional com

serviços/comércio a nível do piso térreo. O edifício em estudo (ver Anexos) situa-se em

Alvalade e possui 8 pisos acima do solo e três pisos enterrados, apresentando as seguintes

áreas:
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Características do edifício

Área do lote 485.00 m2

Superfície de implantação 295.00 m2

Área bruta de construção acima do
solo 2339.70 m2

Área bruta de construção abaixo do
solo 1455.00 m2

Volume de construção 7366.15 m3

Superfície de pavimento 2289.70 m2

Tabela 43– Áreas e volume do edifício

Os três pisos enterrados destinam-se a estacionamento, o piso 0 tem como finalidade

comércio/ serviços, área de apoio a condomínio, zona técnica e casas do lixo; os pisos

superiores têm como função a habitação. Nestes últimos existem em cada piso duas tipologias,

T2 (101,55m2 de área bruta) e T4 (180,35 m2 de área bruta).

As paredes exteriores do edifício em estudo perfazem as seguintes áreas:

Compri
mento

(m)
Altura

(m)
Área

paredes
(m2)

Área
janelas+lintéis+

portas
(m2)

Área de
alvenaria
por piso

(m2)

Área total
de

alvenaria
(m2)

Piso 0
Fachada
principal 22,61 3,54 80,04 61,44 18,60 18,60

Fachada
de tardoz 11,03 2,54 28,02 12,60 15,42 15,42

Pisos 1 a 7
Fachada
principal 28,35 2,64 74,84 26,22 48,62 340,37

Fachada
de tardoz 11,71 2,64 30,91 12,54 18,37 128,62

TOTAL 503,01

Tabela 44– Áreas de alvenaria do edifício

Para avaliação dos custos associados à execução de paredes exteriores do edifício em estudo,

avaliaram-se as seguintes soluções construtivas:

Ø Solução1 - : Paredes exteriores em tijolo duplex 30*20*22 cm com 22 cm de

espessura assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5. Isolante térmico

com poliestireno expandido moldado em placas de 20 mm de espessura incluindo

camada de base em reboco com assentamento por colagem.

Ø Solução 2 - Paredes exteriores de argila expandida 50*20*25 cm com 25 cm de

espessura assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5. Isolamento
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térmico com poliestireno expandido moldado em placas de 20 mm de espessura

incluindo camada de base em reboco e assentamento por colagem.

Ø Solução 3 - Paredes exteriores em betão celular autoclavado 60*20*24 cm com 24 cm

de espessura assentes com pasta cimento e cal ao traço 1:1 até 2,80 m de altura com

aberturas. Forras em betão celular autoclavado 60*25*5, com 5 cm de espessura.

Ø

Figura 71- Soluções 1 e 2

Figura 72– Solução 3

As paredes exteriores apresentam no projecto de arquitectura uma espessura total de 40 cm,

tendo sido este valor adoptado admitindo-se à partida  que as paredes a construir seriam

paredes duplas com caixa-de-ar. A adopção de soluções com paredes em panos simples irá

apresentar uma espessura final inferior, o que trará como benefício o facto de aumentar a área

habitável dos fogos.
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Com base nas fichas de rendimentos do LNEC (2005), calculou-se os custos totais associados

a cada solução adoptada (ver tabela seguinte). Os custos associados às diferentes soluções

não apresentam uma diferença assinalável. Comparando as duas soluções que apresentam

isolamento pelo exterior de iguais características, aquela que utiliza blocos de betão leve de

argila expandida tem um custo global superior (acréscimo de cerca de 700 €). Ainda que os

custos de materiais sejam bastante próximos, o gasto em mão-de-obra é quase o dobro no

caso de paredes em betão leve.

A solução de blocos de betão celular autoclavado é a mais vantajosa em termos de custos,

ainda que o custo unitário de mão-de-obra ultrapasse em mais do dobro o custo da do tijolo

duplex e o custo unitário de material seja também superior em mais do dobro

comparativamente com o tijolo duplex e com os blocos de betão com agregados de argila

expandida. Devido à poupança em termos de isolamento, os custos são inferiores em cerca de

2200€ relativamente à solução de tijolo e em cerca de 2900 € relativamente à solução de

blocos de betão leve. Tirando partido das excelentes características térmicas do betão celular

autoclavado, é possível utilizar blocos deste material sem isolamento térmico pelo exterior

conseguindo excelentes desempenhos térmicos. Contudo, para evitar a ocorrência de pontes

térmicas foram considerados os custos relativos a forras térmicas em pilares e vigas. A

economia decorrente da ausência de isolamento térmico irá tornar esta solução bastante

aliciante financeiramente. Contudo, deve-se utilizar blocos com espessura suficientemente

elevada para garantir um bom comportamento acústico neste tipo de material.
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Custos dos Mão-
de-Obra (€/m2)

Custos dos
Materiais (€/m2) Custo (€/m2) Custo (€/m2) Custo Final (€)

Operação
Qtd

(m2)

Nº
Ordem
(LNEC)

Unitário Total Unitário Total Código
Op Aux Unitário Total Equipamento Unitário Total Unitários Totais

 Solução 1

Paredes exteriores em tijolo duplex
30*20*22 cm com 22 cm de

espessura assentes com argamassa
de cimento e areia ao traço 1:5

503,01 IC-398 3,85 8,35 90017 0,98 492,95 Dumper 1000
12 cv 3,85 17,03

90016 1,06Isolante térmico com poliestireno
expandido moldado em placas de 20
mm de espessura c camada de base

em reboco e colagem

665,7 IC-948 5,10

5.331,66

5,00

7.528,63

91400 4,04

3.395,07 xxx xxx

1.936,59

15,20

18.684,90

Solução 2

Paredes exteriores de argila
expandida 50*20*25 cm com 25 cm
de espessura com argamassa de

cimento e areia ao traço 1:5

503,01 IC-423 7,85 8,71 90017 1,32 Dumper 1000
12cv 0,54 18,42

90016 1,06Isolamento térmico com poliestireno
expandido moldado em placas de 20
mm de espessura c camada de base

em reboco e colagem

665,7 IC-948 5,10

7.343,70

5,00

7.709,72

91400 4,04

4.059,04

xxx xxx

271,63

15,20

19.384,08

Solução 3

Paredes exteriores em betão celular
autoclavado 60*20*24 cm com 24 cm
de espessura assentes com pasta de
cimento e cal ao traço 1:1 até 2,80 m

503,01 IC-418 10,12 5.090,46 19,08 9.597,43 xxx xxx Dumper 1000
12 cv 1,62 30,82

Forras em betão celular autoclavado
60*25*5, com 5 cm de espessura 162,69 xxx xxx xxx 6,07   987,53 xxx xxx

xxx

xxx xxx

503,01

6,07

16.490,30

Figura 73 – Custos de material, mão-de-obra, equipamentos e operações auxiliares das soluções de paredes exteriores em pano simples
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7 Conclusões

A adopção de paredes exteriores em pano simples ganha cada vez mais relevância no

panorama da construção nacional, prevendo-se que futuramente a execução de paredes

duplas seja preterida em relação àquelas. Com efeito, as paredes simples com isolamento

térmico pelo exterior apresentam vantagens ao nível do processo de execução, sendo este

mais simples (prevenindo o surgimento de anomalias construtivas), permitindo uma construção

mais rápida, havendo economias ao nível de custos de mão-de-obra.

Aquando da selecção do material a utilizar na execução de paredes simples, esta não se deve

efectuar apenas com base em critérios simplistas, baseados somente nos custos de material,

como é prática corrente. Dever-se-á analisar a solução como um todo, abrangendo o maior

número de critérios possível.

Neste âmbito, no mercado nacional existem opções bastante competitivas que requerem uma

análise mais aprofundada, sendo disso exemplo o tijolo cerâmico, nomeadamente o tijolo

“duplex”, alvenaria de betão leve com agregados de argila expandida e alvenaria de betão

celular autoclavado.

O tijolo cerâmico, sendo o material mais utilizado para execução de paredes exteriores em

edifícios, apresenta as seguintes características:

Ø Bom comportamento térmico global, sendo este mais evidente no tijolo “duplex”.

Apesar de, comparativamente com os outros materiais, ser aquele cujo coeficiente de

condutibilidade térmico é o mais elevado, tal facto não invalida que demonstre um bom

desempenho térmico, designadamente pelo facto de apresentar bons resultados ao

nível da difusibilidade térmica, tempo de arrefecimento, amortecimento térmico e

desfasamento. Para além disso apresenta ainda uma óptima capacidade de armazenar

o calor;

Ø Bom comportamento acústico, apresentado valores de isolamento sonoro a sons

aéreos bastante competitivos em relações a outros materiais similares;

Ø Impactes ambientais de alguma importância, especialmente ao nível da produção

industrial, necessitando de uma elevada quantidade energética e consequentemente

apresentando elevadas quantidades de poluição, principalmente atmosférica. Apesar

disso, tem como vantagem serem utilizadas matérias-primas naturais e ser um produto

passível de reciclagem;

Ø O comportamento do material a longo prazo é muito bom no que concerne à retracção

e dilatação térmica. Apresenta como desvantagem o facto de ser uma barreira ao
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vapor de água, podendo fomentar o surgimento de condensações. O tijolo cerâmico

apresenta baixa absorção capilar nos instantes iniciais, mas a longo prazo a absorção

apresenta valores elevados comparativamente com outros materiais;

Ø Muito bom desempenho relativamente ao fogo;

Ø Ao ser admitida uma solução de parede exterior de tijolo em pano simples com

isolamento térmico pelo exterior, esta apresenta custos globais competitivos, ainda que

bastante próximos dos valores de materiais tais como alvenaria de betão leve;

Ø Material leve de fácil manuseamento e sem necessidade de mão-de-obra

especializada.

A alvenaria em betão leve com agregados em argila expandida, solução recente com cada vez

maior procura no mercado, apresenta as seguintes características:

Ø Bom comportamento térmico, apresentando uma avaliação bastante satisfatória e

equilibrada de todos os critérios que englobam esse desempenho;

Ø Bom comportamento acústico, principalmente quando acompanhado de isolamento

térmico pelo exterior;

Ø Significativos impactes ambientais relacionados com a poluição decorrente do fabrico

deste tipo de alvenaria. Reciclagem difícil;

Ø Bom comportamento físico no tempo em termos gerais. Apesar de tudo, apresenta

como factores menos positivos o facto de apresentar uma maior retracção

comparativamente com outros materiais e também apresentar uma elevada absorção

de água capilar num curto espaço temporal;

Ø Óptimo comportamento face ao fogo, visto que se trata de um material não

combustível;

Ø Os custos de soluções com este tipo de alvenaria conjugada com isolamento térmico

pelo exterior são menos vantajosos quando comparados com o tijolo;

Ø Material leve e de fácil assentamento, podendo as paredes deste material ser

executadas por mão-de-obra pouco especializada;

Ø Material que apresenta dificuldades na abertura de roços e possui pouca resistência ao

choque.

A alvenaria de betão celular autoclavado é de todas a que tem uma menor expressão em

termos de utilização a nível nacional, apesar de ser um caso de sucesso a nível internacional,

devido às suas qualidades. As características deste produto são as seguintes:

Ø Excelente desempenho a nível térmico, visto que, mesmo sem necessidade de

utilização de isolamento térmico pelo exterior consegue obter óptimas performances. É

um material que demora mais tempo a aquecer, as flutuações externas de temperatura
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far-se.ão sentir mais tarde no interior das habitações, diminuindo no interior da

construção a influência do aumento de temperatura exterior;

Ø Ao ser utilizada uma solução de alvenaria de betão celular sem isolamento térmico pelo

exterior (solução bastante competitiva financeiramente), o desempenho acústico será

inferior ao apresentado por outras soluções. Assim, para que sejam respeitados os

valores mínimos que constam do Regulamento Geral do Ruído, deverão existir

cuidados redobrados relativamente ao projecto de arquitectura, nomeadamente no que

se refere às áreas de envidraçados (devendo, se possível, ser minimizadas), bem

como na escolha de vidros com bom desempenho acústico.

Ø Elevado respeito pelo ambiente e qualidade de vida. Pelo facto de ser um produto

proveniente de matérias-primas naturais, com desperdícios reduzidos, reciclável e

pouco poluente, o betão celular autoclavado foi eleito “produto amigo do ambiente”.

Ø Bom comportamento físico ao longo do tempo. É um material bastante permeável ao

vapor de água, o que minimiza o risco de condensações. Contudo, apresenta uma

elevada absorção capilar nos instantes iniciais, contrastando com a absorção reduzida

a longo prazo.

Ø Óptimo comportamento face ao fogo, visto que se trata de um material não

combustível;

Ø Apesar do custo de material e de mão-de-obra serem bastante superiores aos de

outros materiais, tendo em conta o excelente desempenho térmico sem necessidade

de isolamento térmico, esta é uma solução mais vantajosa financeiramente devido à

poupança em termos de isolamento. Contudo, há que ter especial atenção ao

comportamento acústico da habitação onde irá ser aplicado este material;

Ø Material leve, fácil de cortar e de manusear. Facilidade na abertura de roços;

Ø Elevada resistência à compressão;

Ø Os procedimentos de trabalho, apesar de acessíveis são do desconhecimento da

generalidade dos operários, havendo necessidade de mão-de-obra especializada.

A escolha do material para a execução das paredes deverá assim ser efectuada após a

realização dum criterioso balanço das potencialidades/desvantagens de cada um deles.
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☻Suficiente        ☻☻Bom        ☻☻☻Muito bom
Figura 74 – Análise qualitativa dos diferentes materiais utilizados na execução de paredes exteriores

6 Considerando custos de paredes de betão celular autoclavado sem isolamento térmico e paredes de tijolo e de blocos com argila expandida com sistema de isolamento
exterior

Tijolo cerâmico Blocos de betão leve com agregados
de argila expandida Blocos de betão celular autoclavado

Total Total Total

Coeficiente de condutibilidade térmica ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Difusibilidade térmica ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Capacidade térmica ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Tempo de arrefecimento ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Amortecimento térmico ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Comportamento
térmico

Desfasamento ☻ ☻

☻ ☻

☻ ☻

☻ ☻

☻ ☻ ☻

☻ ☻ ☻

Comportamento acústico ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Matérias primas ☻☻ ☻ ☻☻☻

Necessidades energéticas/poluição ☻ ☻ ☻☻☻

Resíduos/reciclagem ☻☻ ☻ ☻☻☻

Ambiente e
qualidade de

vida

Saúde /Bem estar ☻

☻ ☻

☻ ☻

☻

☻ ☻

☻ ☻ ☻

Humidade de equilíbrio ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Retracção ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Dilatação térmica ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Permeabilidade ao vapor de água ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Curto prazo ☻ ☻ ☻ ☻

Comportamento
físico no tempo

Absorção
capilar de

água Longo prazo ☻

☻ ☻

☻ ☻

☻ ☻

☻ ☻

☻ ☻

Comportamento ao fogo ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Custos6 ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
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Fachada principal do edifício
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Fachada de tardoz do edifício
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