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1 – Isolante térmico;

2 – Camada de base

3 – Rede de fibra de vidro;

4 – Produto de colagem;

5 – Suporte;

6 e 7 – Acabamentos.
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Pintura Ladrilhos 

cerâmicos

Constituição

ETICS
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Asseguram as funções:

• Acabamento e estética: permitem diversos

tipos de acabamento, com estéticas

flexíveis.

• Proteção à água: asseguram um grau de

estanquidade elevado.

• Isolamento térmico: contribuem de modo

determinante para o isolamento térmico do

edifício.

• Isolamento sonoro: em alguns casos podem

reforçar o isolamento sonoro a sons aéreos.

ETICS

Sistemas multi-funcionais
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Componentes dos ETICS λ (W/m.K)

Suporte

(valores retirados do ITE 50)

Material cerâmico (Tijolos e blocos) 0,34 a 1,04

Betão normal 1,65 a 2,0

Argamassas

(valores retirados do ITE 50)

não-tradicionais (cimento ou cal) de 

reboco
0,30 a 1,0

Isolante

(valores retirados de 

sistemas já Homologados)

EPS 0,036 a 0,039

MW 0,036

ICB 0,040

XPS 0,035 a 0,038

Condutibilidade térmica

• A condutibilidade térmica λ (W/m.K) – quantidade de calor que atravessa uma espessura

unitária de um material, quando existe uma diferença unitária de temperatura.

• Consideram-se isolantes térmicos os materiais que apresentam uma condutibilidade térmica

inferior a 0,065 W/m.K.

ISOLAMENTO TÉRMICO
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Isolamento térmico

• Os revestimentos do tipo ETICS contribuem de modo

determinante para o isolamento térmico, através de uma

camada contínua de isolante, capaz de:

 aumentar a resistência térmica;

 praticamente eliminar as pontes térmicas;

 e ainda, pelo facto de ser aplicada pelo exterior, tirar

partido da inércia térmica da própria parede para o conforto

térmico de Verão;

• A resistência térmica e o desfasamento térmico dependem

essencialmente do tipo de isolante e da espessura com que é

aplicado.

• Para cada isolante, o isolamento térmico conferido pelo ETICS

é praticamente proporcional à espessura do isolante térmico.

• Mas… lembrar que estes sistemas melhoram o conforto

térmico se forem bem usados

ISOLAMENTO TÉRMICO



Solução ensaiada Isolante (e = 60 mm)
Índice de Redução 

Sonora Rw (db)

Parede simples de blocos de betão de 

inertes correntes de 

0,20 a 0,30 m 

sem e com ETICS

Sem isolante 44

EPS 44

MW 51

ICB 50
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Isolamento sonoro a sons aéreos – índices de redução sonora (RW)

da parede com e sem ETICS

 A contribuição dos ETICS para o isolamento sonoro a sons aéreos depende do tipo de

isolante.

 Os ensaios realizados têm mostrado que os isolantes constituídos por aglomerado de

cortiça expandida (ICB) ou por lã mineral (MW) têm contribuições relevantes, ao

contrário do que se passa com o isolante de poliestireno expandido (EPS) em que não se

têm obtido diferenças mensuráveis em relação ao tosco de parede sem revestimento.

ISOLAMENTO SONORO



• O comportamento à água dos revestimentos tem contribuições

importantes para a impermeabilização da envolvente dos

edifícios.

• A contribuição dos sistemas ETICS para a estanquidade da

parede é significativa, uma vez que são constituídos por várias

camadas sobrepostas com grande capacidade de proteção à

água: o revestimento exterior, composto por uma camada de

base armada com rede de fibra de vidro e por um acabamento;

sob estas camadas encontra-se ainda uma camada de isolante

de elevada espessura que constitui uma proteção adicional à

água; e ainda, nos sistemas mais correntes, uma camada de

produto de colagem também ele pouco permeável à água.

• Os revestimentos têm que ter alto desempenho no que diz

respeito à resistência à fissuração.

• O ensaio de absorção de água por capilaridade do sistema é

efetuado para concessão de Documentos Homologações e

Aprovações Técnicas Europeias
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Estanquidade à água

IMPERMEABILIZAÇÃO
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ICB XPS

MW EPS

Aplicação da camada de base Incorporação da rede 

ICB

Impermeabilização à água – Ensaio de absorção de água por capilaridade

IMPERMEABILIZAÇÃO
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Ensaio de absorção de água por capilaridade –

Sistemas ETICS sem e com acabamento

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

2R 2R + A 2R 2R + A

ICB EPS

Sistema A

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08

1R 1R + A 1R 1R + A

ICB EPS

Sistema B

Exigência do ETAG 004: 

Água absorvida pelo sistema após 1 h ≤1 kg/m2

Legenda:

Todos os sistemas possuem camada de base com

base em cimento: 1R – rede normal ou 2R – rede

normal + rede reforçada e A – acabamento acrílico.

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

2R 2R + A 2R 2R + A

ICB EPS

Sistema C

IMPERMEABILIZAÇÃO
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Ensaio de absorção de água por capilaridade –

Sistemas ETICS sem e com acabamento

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

2R 2R + A 2R 2R + A

ICB EPS

Sistema A

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08

1R 1R + A 1R 1R + A

ICB EPS

Sistema B

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

2R 2R + A 2R 2R + A

ICB EPS

Sistema C

• A absorção de água depende essencialmente da camada

de base como se vê pela diferente escala dos ensaios dos

vários sistemas.

• Para a mesma camada de base, é influenciada pela

aplicação do acabamento que constitui portanto uma

barreira de proteção à penetração de água, evitando a

diminuição das características térmicas do isolante.

• Quando o sistema de revestimento tem menor

desempenho, esta característica também é influenciada

pelo tipo de isolante.

IMPERMEABILIZAÇÃO
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Ensaio de absorção de água por capilaridade –

Sistemas ETICS sem e com acabamento

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

2R 2R + A 2R 2R + A

ICB EPS

Sistema C

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1R 1R + A 1R 1R + A

MW EPS

Sistema D

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

2R 2R + A 1R 1R + A

XPS EPS

Sistema E

Legenda:

Todos os sistemas possuem camada de base com

base em cimento: 1R – rede normal ou 2R – rede

normal + rede reforçada e A – acabamento acrílico.

IMPERMEABILIZAÇÃO

Exigência do ETAG 004: 

Água absorvida pelo sistema após 1 h ≤1 kg/m2
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Ensaio de absorção de água por capilaridade –

Sistemas ETICS sem e com acabamento

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

2R 2R + A 2R 2R + A

ICB EPS

Sistema C

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1R 1R + A 1R 1R + A

MW EPS

Sistema D

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

2R 2R + A 1R 1R + A

XPS EPS

Sistema E

IMPERMEABILIZAÇÃO

• A absorção de água depende essencialmente da camada

de base como se vê pela diferente escala dos ensaios dos

vários sistemas.

• Para a mesma camada de base, é influenciada pela

aplicação do acabamento que constitui portanto uma

barreira de proteção à penetração de água, evitando a

diminuição das características térmicas do isolante.

• Quando o sistema de revestimento tem menor

desempenho, esta característica também é influenciada

pelo tipo de isolante.
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Ensaio de absorção de água por capilaridade –

Sistemas ETICS sem e com acabamento

Legenda:

Todos os sistemas possuem camada de base com

base em cimento: 1R – rede normal ou 2R – rede

normal + rede reforçada e A – acabamento acrílico.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2R 2R
+ A

2R 2R
+ A

1R 1R
+ A

1R 1R
+ A

2R 2R
+ A

2R 2R
+ A

1R 1R
+ A

1R 1R
+ A

2R 2R
+ A

1R 1R
+ A

ICB EPS ICB EPS ICB EPS MW EPS XPS EPS

Sistema A Sistema B Sistema C Sistema D Sistema E

IMPERMEABILIZAÇÃO

Exigência do ETAG 004: 

Água absorvida pelo sistema após 1 h ≤1 kg/m2

• A absorção de água depende essencialmente

da camada de base como se vê pela diferente

escala dos ensaios dos vários sistemas.

• Para a mesma camada de base, é influenciada

pela aplicação do acabamento que constitui

portanto uma barreira de proteção à

penetração de água, evitando a diminuição

das características térmicas do isolante.

• Quando o sistema de revestimento tem menor

desempenho, esta característica também é

influenciada pelo tipo de isolante.



• O aspeto do revestimento determina o aspeto final da parede

do edifício, no que diz respeito à cor, à textura e configuração

do edifício.

• As cores mais escuras aumentam a absorção de calor e em

consequência aumentam a solicitação térmica sobre a

camada de base (maior risco de fissuração) e reduzem a

eficiência energética.

• A maior absorção do calor pode também degradar o próprio

isolante que pode não suportar temperaturas superiores a

cerca de 70ºC.
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Cor

Sombreamento na zona com 

aplicação de ETICS com cor escura

ESTÉTICA



• O aspeto do revestimento determina o aspeto final da parede

do edifício, no que diz respeito à cor, à textura e configuração

do edifício.

• A textura – mais lisa ou mais rugosa – influencia a resistência

ao choque e o comportamento à água, à sujidade e à fixação

da colonização biológica.
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Textura

ESTÉTICA



• O aspeto do revestimento determina o aspeto final da

parede do edifício, no que diz respeito à cor, à textura e

configuração do edifício.

• Pode ser difícil compatibilizar o sistema com fachadas

muito recortadas.
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Configuração do edifício – fachadas 

planas ou com reentrâncias e saliências 

ESTÉTICA
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• A capacidade para desempenhar todas as funções

referidas só vale a pena se os sistemas forem duráveis.

• Isso implica boa resistência às solicitações a que estão

sujeitos ao longo do tempo:

 Choque térmico

 Água e gelo

 Choques mecânicos e perfuração

 Sucção do vento

DURABILIDADE
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• A capacidade para desempenhar todas as funções

referidas só vale a pena se os sistemas forem duráveis.

• Também implica boa fixação do sistema de revestimento

ao suporte

 Boa aderência e seco e após exposição à água

 Fixações mecânicas adequadas

• Comportamento higrotérmico do sistema

DURABILIDADE



LNEC | 19

• A capacidade para desempenhar todas as funções

referidas só vale a pena se os sistemas forem duráveis.

• Boa execução e pormenorização

• Componentes auxiliares: redes, perfis, etc.

• Compatibilidade entre os vários elementos do sistema

DURABILIDADE



• Os ETICS contribuem para a sustentabilidade por via da

 eficiência energética

• Mas a sustentabilidade implica também

 durabilidade

• Alguns ETICS podem ter contribuições adicionais através de utilização de

materiais com menor consumo de energia de fabrico e potencial de

reutilização ou reciclagem:

 Isolante térmico ICB: produto natural e renovável. As placas de ICB

podem ser reutilizadas em aplicações semelhantes, mesmo após o

fim de vida útil dos edifícios, ou recicladas sob a forma de granulado;

 Outros isolantes térmicos, como EPS, são recicláveis sob a forma de

granulados;

 Camada de base de cal aérea ou hidráulica: materiais com

temperaturas de cozedura inferiores ao do cimento e capazes de

promoverem a fixação de CO2.
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Eficiência energética e utilização de materiais sustentáveis

SUSTENTABILIDADE



 São soluções com grande potencial para reabilitação: 

 Aspeto; impermeabilização; térmica.

 Aplicação pelo exterior, sem necessidade de saída dos utentes.

Mas:

 Lembrar que há uma redução da permeabilidade ao vapor de 

água por isso dificulta a evaporação de água: não aplicar em 

paredes com elevado teor de água, nomeadamente paredes 

antigas espessas e porosas
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POTENCIAL REABILITAÇÃO
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Atual

Avaliação Técnica Europeia

(ETA)

(Marcação CE)

Documento de Homologação

(DH)

Documento de Aplicação

(DA)

(Voluntário)

Mercado Europeu

+

Mercado Português

Mercado Português

ETICS

Comprovação da qualidade

Exigências do 

ETAG 004 

Exigências 

adicionais LNEC

(Rel LNEC)
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Norma Europeia Harmonizada

(Marcação CE)

Documento de Aplicação

(DA)

(Voluntário)

Mercado Europeu

+

Mercado Português

ETICS COM EPS

Comprovação da qualidade

Futuro no caso dos sistemas mais clássicos

Exigências do 

ETAG 004 

Exigências 

adicionais LNEC

(Rel LNEC)



24ETA (inglês)
http://www.lnec.pt/qpe/eta/index_html_2

Comprovação da qualidade

ETICS

http://www.lnec.pt/qpe/eta/index_html_2



25ETA (pt)
http://www.lnec.pt/qpe/eta/index_html_2

Comprovação da qualidade

ETICS

http://www.lnec.pt/qpe/eta/index_html_2



26DA
http://www.lnec.pt/qpe/eta/index_html_2

Comprovação da qualidade

ETICS

http://www.lnec.pt/qpe/da/index_html_2

(Complementar da ETA – facultativo)



27DH
http://www.lnec.pt/qpe/eta/index_html_2

Comprovação da qualidade

ETICS

http://www.lnec.pt/qpe/dh/index_html_2
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Em qualquer destas modalidades, que incidem sobre o sistema

completo, os constituintes sujeitos a marcação CE devem tê-la.

Por ex.:

 Os isolantes devem ter marcação CE abrangendo todas as características

necessárias: EN 13163 (EPS);

 As cavilhas para fixação mecânica devem ter elas próprias uma ETA segundo

o ETAG 014.

ETICS

Comprovação da qualidade



ETICS

Ensaio de ciclos higrotérmicos

Caracterização experimental
ensaios de desempenho mais relevantes 

Ensaio de aderência após 

ciclos higrotérmicos



ETICS

Resistência à sucção do vento

Caracterização experimental

Comportamento ao fogo

ensaios de desempenho mais relevantes



ETICS

Ensaio de tração da 

camada de base armada

Ensaio para determinação da 

resistência ao arrancamento 

de perfis de fixação

Caracterização experimental



ETICS

Aderência da 

camada de base ao betão

Aderência da 

camada de base ao isolante

Absorção por capilaridade

Permeabilidade ao 

vapor de água

Caracterização experimental

suscetibilidade à 

colonização biológica



 Sistemas multifuncionais:

 acabamento, estética, água, térmica, acústica

 Contributos para a sustentabilidade

 Potencial para reabilitação

Mas é necessário:

 Comprovação da qualidade

 Aprender a usar

 Não aplicar em paredes antigas que podem conter 

elevados teores de água

LNEC | 33

NOTAS FINAIS

OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO!


