
RESUMO 
 
O crescimento das exigências de conforto térmico em edifícios residenciais é um 
indicador positivo numa sociedade moderna, desde que suportado por uma 
consciencialização da necessidade da minimização dos recursos energéticos para a 
sua obtenção. 
O presente trabalho insere-se num cenário de evolução de uma tecnologia construtiva 
dita tradicional de execução da envolvente vertical exterior de edifícios residenciais, 
com uma solução em pano duplo de alvenaria integrando material isolante térmico na 
caixa de ar, para uma solução em pano simples ao qual é agregado um sistema de 
isolamento térmico. 
Na indústria da construção nacional esse sistema tem sido quase exclusivamente 
aplicado pelo exterior, sendo residual a utilização do sistema de isolamento térmico 
pelo interior, não obstante as diversas vantagens que o tornam numa solução 
concorrencial em vários países europeus. O desenvolvimento previsto para o sector da 
reabilitação em detrimento da construção residencial nova justifica igualmente uma 
avaliação detalhada desta tecnologia alternativa de isolamento térmico. 
Neste trabalho efectua-se uma análise técnica da utilização do sistema de isolamento 
térmico pelo interior em edifícios residenciais em Portugal, combinando uma 
perspectiva tecnológica relativa aos tipos de sistemas disponíveis e modo de aplicação 
em obra, com uma análise quantitativa do seu desempenho, quer no que respeita às 
principais exigências higrotérmicas da envolvente vertical exterior, designadamente 
abordando as temáticas das condensações internas, pontes térmicas e variações de 
temperatura da parede exterior, quer ao nível dos requisitos de conforto térmico interior. 
As conclusões do trabalho permitem quantificar as principais vantagens e desvantagens 
do sistema no domínio do desempenho higrotérmico, bem como estabelecer um 
conjunto de recomendações tendentes a optimizar a sua integração em edifícios 
residenciais. 
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ABSTRACT 
 
The increase of thermal comfort requirements in residential buildings is a positive 
indicator in a modern society, in the condition of being supported by the public 
recognition of the necessity to minimize the energy resources for its attainment. 
The background to this work in an evolution scenario from a traditional construction 
technique of the residential buildings façade with a masonry cavity wall partially filled 
with a thermal insulation material to a single leaf wall with a thermal insulation system. 
In the Portuguese construction industry, when the single leaf wall is used the external 
thermal insulation system predominates. The use of the internal thermal insulation 
system is almost inexistent, despite the diverse advantages that substantiate its 
adoption as a competitive system in several European countries. The development 



foreseen for the retrofitting sector when compared to the new construction market also 
justify a detailed evaluation of this thermal insulation alternative technique. 
In the present work an analysis of the internal thermal insulation system use in 
residential buildings in Portugal is performed, combining a technical insight of the 
different types of available systems and its application on the construction site, with a 
quantitative analysis, both for the main hygrothermal requirements of the buildings 
façade, more precisely interstitial condensations, thermal bridges and temperature 
variations on the wall leaf, and also for the internal thermal comfort requirements. 
The work conclusions allow to quantify the main advantages and disadvantages of the 
system in the hygrothermal performance domain, as well to establish a set of proposals 
to optimize its integration in residential buildings. 
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