
Resumo 

 

Este trabalho visa estudar a durabilidade do sistema de isolamento térmico pelo exterior 

do tipo ETICS. 

Actualmente, as preocupações com a sustentabilidade dos edifícios e dos sistemas 

construtivos é crescente devido à escassez de recursos naturais. Uma forma de 

assegurar a sustentabilidade dos edifícios e dos sistemas construtivos é garantir uma 

maior durabilidade dos seus sistemas e componentes. 

O sistema ETICS é conhecido pelas suas potencialidades do ponto de vista térmico. No 

entanto, apresenta algumas patologias que influenciam negativamente o seu 

desempenho. Verifica-se assim, a necessidade de estudar a sua durabilidade de forma 

a potencializar o sistema e torna-lo mais eficiente, prevendo a vida útil sob 

determinadas condições. 

Apesar de existirem alguns métodos para avaliar a vida útil dos materiais e sistemas 

construtivos, ainda não estão suficientemente explorados e desenvolvidos, estando 

numa fase teórica. 

Este estudo compreende uma reunião de informação acerca dos sistemas de 

isolamento térmico pelo exterior, em particular os sistemas com ou sem lâmina de ar. 

Em relação aos sistemas com lâmina de ar, mais conhecidos como fachadas 

ventiladas, é feita uma descrição das suas características exigenciais, referindo as suas 

vantagens e inconvenientes. 

Por outro lado, o sistema sem lâmina de ar que é o objecto de estudo principal deste 

documento, é analisado de uma forma exaustiva quanto à sua constituição, as 

condições de aplicação e as principais exigências funcionais, particularmente a 

durabilidade. 

Feita a análise do sistema é aplicado o método factorial, quantificando os factores 

intervenientes, de modo a estimar a sua vida útil. 
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Abstract 

 

This work aims to study the durability of the external thermal insulation composite 

system type ETICS. 

Currently, the concerns about the sustainability of buildings and building systems are 

growing due to the scarcity of natural resources. One way to ensure the sustainability of 

buildings and building systems is to ensure greater durability of their systems and 

components. The ETICS system is known for its thermal potential. However, have some 

diseases that adversely affect their performance. It is necessary to study its durability in 

order to strengthen the system and makes it more efficient, providing his life under 

certain conditions. Although there are some methods to assess the useful life of building 

materials and systems, aren’t still sufficiently explored and developed, their are in a 

theoretical phase. This study includes several information about the external thermal 

insulation systems, with special attention to those systems with or without blade of air. 

For systems with blade of air, better known as ventilated facades, there is a description 

of their requirements characteristics, indicating their advantages and disadvantages. 

Moreover, the system without blade of air, that is the subject of this study, is examined 

exhaustively as to its constitution, the conditions of application and functional 

requirements, particularly the durability. 

After analysis of the system is applied the factor method, quantifying the factors involved 

in order to estimate its lifetime. 
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