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RESUMO 

 

Neste artigo, apresenta-se um levantamento estatístico incidente na patologia, diagnós-

tico e reabilitação de ETICS (External Thermal Insulation Composite System) em paredes. O 

desenvolvimento de um sistema de inspecção e diagnóstico para este tipo de elementos impli-

cou a criação de listas classificativas de anomalias, de causas mais prováveis, de técnicas de 

diagnóstico e técnicas de reparação e manutenção. A recolha de dados através da realização 

de um trabalho de campo, onde se aplicassem as ferramentas incluídas no sistema proposto, 

constituiu a base da estatística. O trabalho de campo consistiu na inspecção visual a 146 fa-

chadas revestidas por ETICS localizados em diversas zonas de Portugal e de idades variáveis 

entre os 3 e os 22 anos. Os dados obtidos no levantamento estatístico permitiram relacionar 

anomalias com causas, concluindo sobre a melhor forma de minimizar o desenvolvimento das 

primeiras, eliminando as segundas, ao nível de acções de projecto e execução. Adicionalmen-

te, este estudo permitiu revelar as principais sensibilidades do sistema durante o seu período 

de utilização, realçando a importância de um correcto plano de manutenção. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

Sendo considerado um sistema inovador, o sistema de isolamento térmico pelo exteri-

or ETICS (External Thermal Insulation Composite System) constitui uma excelente solução 

do ponto de vista energético e do ponto de vista construtivo para a reabilitação de edifícios 

com isolamento térmico insuficiente, problemas de infiltração ou aspecto degradado. De iní-

cio, este sistema era usado quase exclusivamente em edifícios comerciais, no entanto, com o 

crescimento do comércio deste produto, o seu preço de mercado diminuiu ao ponto de se tor-

nar mais comum em edifícios de habitação familiar. Ao longo dos anos, o sistema tem vindo a 

ter uma maior expressão a nível nacional, reflectida no aumento de área de sistema implanta-

da (Figura 1) (Duarte, 2011). Relativamente a outros países da Europa, em 2008, a aplicação 

de ETICS (em área relativa) em Portugal, apresenta ainda uma percentagem inferior, como se 

pode observar na Figura 2 (Duarte, 2011). 

Este sistema de isolamento pode ter diversas variantes ao nível dos vários componen-
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tes que o constituem, sendo que a escolha da sua composição depende do nível de isolamento, 

resistência mecânica e acabamento final que se pretendem. Em edifícios, grande parte da 

energia dos sistemas de aquecimento é desperdiçada através de pontes térmicas, nomeada-

mente na ligação de elementos estruturais como topos de laje, vigas e pilares. No entanto, 

estas podem ser facilmente eliminadas através da colocação de isolamento pelo exterior. Por 

outro lado, a integridade e bom funcionamento dos isolamentos são fundamentais para a efici-

ência térmica, e daí a necessidade de preservação, inspecção e manutenção destes sistemas. 
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Figura 1 – Evolução da aplicação de ETICS em Portugal (Duarte, 2011) 
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Figura 2 – Aplicação de ETICS (em área relativa) na Europa em 2008 (Duarte, 2011) 

Pretende-se com o presente estudo, a implementação de uma metodologia de inspec-

ção, diagnóstico e reparação deste tipo de sistemas, para monitorização do comportamento de 

ETICS em paredes. Para tal, desenvolveu-se um sistema baseado em listas de acrónimos e 

matrizes de correlação, que permite facilitar a acção de inspecção e avaliação do estado de 

degradação de ETICS em paredes. A validação do sistema foi realizada através de uma cam-

panha de inspecções a uma amostra constituída por 146 fachadas (14 edifícios / conjuntos 

edificados), onde foram observadas diversas anomalias, atribuídas causas, recomendados en-

saios in situ auxiliares ao diagnóstico e propostas as técnicas de reparação, visando eliminar 

as ocorrências patológicas desde a sua origem. 

O levantamento patológico em ETICS já foi englobado noutros trabalhos, nomeada-

mente para análise da sua aplicabilidade em construção nova e em reabilitação (Duarte, 2011; 

Fernandes et al., 2010; Freitas, 2002) e para avaliação da sua degradação (Barreira e Freitas, 

2008; Künzel et al. 2006; Stazi et al. 2009; Daniotti et al. 2008). 

A metodologia do sistema implementado é descrita num outro artigo dos mesmos auto-

res (Amaro, et al., 2011) e segue uma lógica de continuidade, baseada nos trabalhos de investi-

gação de Brito (2009). Como tal, a metodologia já foi testada e empregue em vários trabalhos 
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de investigação referentes outros domínios de sistemas de revestimento ou elementos da cons-

trução (Silvestre e Brito, 2009; Pereira et al., 2011; Neto e Brito, 2011; Sá e Brito, 2014a). 

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

A realização de um trabalho de campo de inspecção e diagnóstico de fachadas revesti-

das por ETICS, durante os meses de Abril, Maio e Junho de 2011, permitiu a recolha de dados 

para a validação das ferramentas constituintes do sistema de inspecção, diagnóstico e repara-

ção, elaborada inicialmente com base em pesquisa bibliográfica. A amostra consistiu em 14 

edifícios / conjuntos edificados nos quais se inspeccionaram 146 fachadas com ETICS, de 

idades variáveis entre 3 e 22 anos, nas quais foram registadas 476 anomalias. A este total, 

estiveram associadas 1098 causas (518 indirectas e 580 directas) e 662 técnicas auxiliares de 

diagnóstico e 768 técnicas de reparação recomendadas. Na Tabela 1, são apresentadas as ca-

racterísticas mais importantes de cada edifício / conjunto edificado inspeccionado. 

 

Tabela 1 - Características principais dos edifícios inspeccionados no trabalho de campo 

 Tipo de 

utilização 

Ano de 

aplicação 

N.º de 

fachadas 
Caracterização da envolvente 

Área 

(m2) 

Ed 1 - Bairro Alto da Eira 

Rua Mouzinho de Albu-

querque, Lisboa 
Habitação 2003 12 

Bairro social com alguma susceptibilidade para 

actos de vandalismo 
6080 

Ed 2 - Tagus Park - Siza Vieira  

Tagus Park, Oeiras Escritórios 2008 6 
Edifício de escritórios isolado no complexo do 

Tagus Park 
2750 

Ed 3 - Cooperativa habitacional de Massarelos 

Cooperativa habitacional 

de Massarelos, Rua de 

Salgueiro Maia, Porto 

Habitação 1994 16 
Bairro habitacional em zona urbana sem grande 

movimento 
4350 

Ed 4 - FAUP 

FAUP, Via Panorâmica 

Porto 
Serviços 1989 20 

Complexo universitário situado em meio 

urbano, com uma considerável componente 

arborizada em seu redor 

2700 

Ed 5 - Bairro do Outeiro 

Bairro do Outeiro / Rua do 

Mondego, Porto  
Habitação 2007 15 

Bairro habitacional em zona urbana sem grande 

movimento 
4200 

Ed 6 - FEUP - Departamentos de Engenharia 

FEUP, R. Dr. Plácido da 

Costa 91, 4200-450 Porto 
Serviços 1999 24 

Complexo universitário situado em meio 

urbano, com uma considerável componente 

relativa à passagem de pessoas e equipamentos 

6250 

Ed 7 - FEUP - Cantina 

FEUP, R. Dr. Plácido da 

Costa, Porto 
Serviços 2001 2 

Cantina da FEUP, protegida do contacto huma-

no directo. Fachadas inspeccionadas expostas 

ao sistema de rega 

150 

Ed 8 - FEUP - INESC 

FEUP - IESCP, Rua Dr. 

Roberto Frias, Porto 
Serviços 2002 4 

Edifício isolado com vegetação na proximidade 

de uma das fachadas 
1750 

Ed 9 - FCTUC - Departamento de Engenharia Informática 

FCTUC, Pólo II, Rua 

Sílvio Lima 
Serviços 1994 10 

Complexo universitário situado em meio rural 

com considerável componente arborizada em 

seu redor 

2850 

Ed 10 - FCTUC - Departamento de Engenharia Civil 

FCTUC, Pólo II, Rua 

Sílvio Lima 
Serviços 2000 5 

Complexo universitário situado em meio rural 

com considerável componente arborizada em 

seu redor e algum movimento de pessoas e 

equipamentos 

650 

Ed 11 - FCTUC - Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores 

FCTUC, Pólo II, Rua 

Sílvio Lima 
Serviços 1996 9 

Complexo universitário situado em meio rural 

com considerável componente arborizada em 
1750 
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seu redor 

Ed 12 - Hotel IBIS 

Avenida José Malhoa, 

Lisboa 
Serviços 2002 1 

Hotel em Lisboa situado numa rua com consi-

derável circulação 
1000 

Ed 13 - Museu do Neo-realismo 

Rua Alves Redol, Vila 

Franca de Xira 
Serviços 2007 3 

Museu em Vila Franca de Xira situado em meio 

urbano com uma considerável circulação de 

automóveis 

700 

Ed 14 - Urbanização Quinta Verde 

Quinta Verde, São Marti-

nho, Massarelos, Sintra 

Habita-

ção 
1996 19 

Urbanização composta por vivendas inseridas 

num meio rural com elevada predominância de 

vegetação 

1250 

 

2.1 Distribuição geográfica da amostra 

 

Os edifícios inspeccionados distribuem-se por Portugal, nomeadamente a Norte e a Cen-

tro do país (Figura 3). Uma vez que o sistema ETICS, em Portugal, veio a ser utilizado com 

maior frequência para o cumprimento da regulamentação relativa ao conforto térmico das edifi-

cações, as zonas onde é possível identificar este tipo de sistema encontram-se principalmente a 

Norte (onde as temperaturas são mais baixas). Por esta razão, realizaram-se mais inspecções de 

edifícios no Porto: aproximadamente 19.400 m2 de área de fachadas, procurando-se aproximar 

a este valor a área dos edifícios inspeccionados no centro do país (Coimbra 5.250 m2 e Grande 

Lisboa 11.780 m2). A Sul, não foram realizadas inspecções, uma vez que há uma maior escas-

sez de edifícios revestidos por ETICS desta zona e os que existem são relativamente recentes. 

 

 

Figura 3 – Distribuição geográfica da amostra 

 

2.2 Distribuição da amostra no tempo 

 

Como mencionado, os ETICS constituem uma tecnologia relativamente recente na 

área da construção em Portugal, tendo-se expandido mais durante a década de 90, do século 

XX. As 146 fachadas inspeccionadas abrangem ETICS aplicados desde 1989 até 2008, com o 

objectivo de recolher dados com um considerável leque de variáveis. Considerando que a va-

lidação do sistema de inspecção e diagnóstico deve focar-se primordialmente em ETICS com 

a maior idade possível para que sejam visíveis as ocorrências patológicas, foram inspecciona-
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das 20 fachadas com mais de 20 anos, 84 com idades entre 10 e 20 anos e 42 com menos de 

uma década. Na Figura 4, apresenta-se a quantidade de fachadas inspeccionadas, por ano de 

aplicação do sistema, resultando numa idade média da amostra de 13 anos. 

 

 

3. INSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO 

 

Na presente secção, introduz-se o plano de inspecções utilizado, que se considerou es-

sencial para uma correcta identificação e caracterização das anomalias observadas, assim co-

mo para a definição mais correcta das suas origens. Implícitas no plano desenvolvido, são 

apresentadas as fichas de inspecção e de validação respeitantes ao âmbito do trabalho em 

questão, utilizadas na campanha de inspecções a ETICS em paredes. 

 

 

Figura 4 – Distribuição da amostra por idade 

 

3.1 Plano de inspecções 

 

Em geral, as inspecções são classificadas de acordo com a sua periodicidade, podendo 

esta classificação dividir-se em três tipos de inspecção: correntes; detalhadas; avaliação estrutu-

ral (Tabela 2). A campanha de inspecções realizada para a presente dissertação não se enquadra 

nesta classificação, uma vez que o objectivo principal consiste na validação dos sistemas classi-

ficativos. É a partir deste tipo de trabalhos, que diversos autores têm desenvolvido relativamente 

a variados temas da área da construção (Silvestre e Brito, 2011; Pereira et al., 2011; Neto e Bri-

to, 2011; Sá et al., 2014a), que se melhora a eficiência das inspecções acima classificadas. 

 

Tabela 2 – Caracterização dos tipos de planos de inspecção  

Tipo de 

inspecções 
Periodicidade 

Periodicidade 

mínima / máxima 
Objectivo Metodologia 

Corrente 

Periódica 

12 a 24 meses 

Detectar anomalias de rápida evolu-

ção; monitorizar anomalias detectadas 

em inspecções anteriores 

Observação visual do sistema 

ETICS; reduzidas necessida-

des de equipamento 

Detalhada 5 a 10 anos 

Monitorizar anomalias detectadas em 

inspecções anteriores, determinar a 

sua extensão, gravidade e respectivas 

causas 

Observação visual; ensaios in-

situ não destrutivos; estrutura 

de apoio pessoal e material 

considerável 

Pós-

interven-

ção 

Não periódica - 

Verificar os casos de degradação 

precoce devidos a erros de execução 

das técnicas de reparação 

Observação visual do sistema 

ETICS; reduzidas necessida-

des de equipamento 

 

O plano de inspecções, desenvolvido para a validação do sistema de inspecção e diag-
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nóstico de ETICS em paredes, consiste num conjunto de visitas programadas com a finalidade 

de vistoriar e analisar fachadas revestidas por ETICS, utilizando o critério visual para identifi-

cação das anomalias e das suas causas mais prováveis. O recurso a técnicas auxiliares de diag-

nóstico apenas é sugerido como recomendação, não tendo sido, por razões económicas, utiliza-

dos de facto quaisquer ensaios para auxiliar no diagnóstico de anomalias ou das suas causas. 

Adicionalmente inclui-se um mapeamento das anomalias, no qual se identifica a localização das 

ocorrências, facilitando a monitorização das anomalias nas inspecções de pós-intervenção. 

A prioridade na decisão de reparação tem a ver com a disponibilidade de recursos fi-

nanceiros, privilegiando a intervenção sobre as anomalias com um nível de gravidade mais 

elevado, segundo os critérios de qualidade exigidos. Após a intervenção, deve manter-se um 

plano de monitorização pró-activo (preditivo) de degradação precoce e de repatologia. 

 

3.2 Fichas de inspecção 

 

As fichas de inspecção têm como função caracterizar tanto o edifício a ser inspeccio-

nado, como cada fachada em análise. Em certos casos, pode realizar-se apenas uma ficha de 

inspecção para um conjunto edificado, desde que os seus elementos tenham as mesmas carac-

terísticas e tenham sido construídos no mesmo período, como no caso de certos bairros ou 

campi universitários. 

As informações constantes das fichas de inspecção podem ser relevantes para a caracte-

rização das anomalias ou a atribuição de causas. Por vezes, a dificuldade de acesso ao projecto 

inicial e relatórios de posteriores intervenções poderá impedir a obtenção de toda a informação 

necessária. Na Tabela 3, é apresentada uma ficha-tipo de inspecção, a preencher em campo. 

 

Tabela 3 – Ficha-tipo de inspecção 

FICHA DE INSPECÇÃO N.º DATA: 
Responsável / função:  

Objectivo da inspecção: 

Temperatura: < 5°                 Entre 5° e 15°               > 15°                        

Pluviosidade: Nula                Aguaceiros                   Chuva forte              

Humidade: Baixa               Média                           Alta                          

I - EDIFÍCIO: 
I.1 - Localização: 

I.2 - Tipo de utilização: Habitação   Comércio   Serviços   Outro   

I.3 - Ano de construção:  I.4 - Ano da última intervenção:  

I.5 - N.º de pisos acima do solo:  I.6 - N.º de fachadas inspeccionadas:  

I.7 - Configuração do edifício: 

 

I.8 - Zona climática: 
Inverno:  I  II  III  

Verão:  I  II  III  

II.A - ENVOLVENTE VISTORIADA 
ETICS: Área de fachada:  

Tipo de fachada: Frontal  Lateral  Tardoz   

Orientação da fachada:  

Tipo de revestimento: Tradicional  Reforçado  Cerâmico  Outro  

Tipo de acabamento:  

Exposição a agentes poluentes: Nula  Baixa  Média  Alta  

Tipo de envolvente: Rural  Urbana  Marítima  Outra  

Caracterização do suporte: B.A.  Alvenaria  Outro   

Elementos inseridos na fachada: Estendal  Sist. Ventilação  Sist. Iluminação  Outro  

Remate inferior:  
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III - MANUTENÇÃO   
III.1 - Periodicidade de inspecções e/ou das intervenções:   

III.2 - Intervenções efectuadas:       Sim          Não    III.3 - Data:  

III.4 - Técnica aplicada:   

III.5 - Materiais aplicados:    

III.6 - Meios de acesso para vistoria / intervenção:   

OBSERVAÇÕES:   

 

3.3 Fichas de validação 

 

As fichas de validação complementam as fichas de inspecção e nelas se registam, para 

cada fachada, as anomalias e a sua caracterização, as causas mais prováveis, as técnicas de 

diagnóstico que se consideram mais apropriadas e as técnicas de reparação adequadas a cada 

caso, com vista à validação do sistema de inspecção e diagnóstico proposto. Na Tabela 4, é 

apresentada uma ficha-tipo de validação, a preencher em campo. 
 

Tabela 4 – Ficha-tipo de validação 

 

FICHA DE VALIDAÇÃO N.º DATA: 

Código do revestimento ETICS: Hora: 
Temperatura: < 5°                 Entre 5° e 15°               > 15°                        

Pluviosidade: Nula                Aguaceiros                   Chuva forte              

Humidade: Baixa               Média                           Alta                          

ANOMALIAS DETECTADAS 

  

  

  
NOTAS: 

CARACTERIZAÇÃO DAS ANOMALIAS 
(preencher apenas os campos aplicáveis à anomalia) 

ANOMALIAS 

   

Localização: zona acessível1 (ZA), zona não acessível (ZNA), arestas (A), próximo de uma abertura (PA)    

Extensão: mínima, < 10% (M); reduzida, 10 - 30 % (R); considerável, 30 - 60% (C); alta, > 60% (A)    

Espessura: fina, < 1 mm (F); média, 1 - 2 mm (M); elevada, > 2 mm (E)    

Profundidade: armadura (ARM), isolamento (I), suporte (S)    

Tipologia de fissura: horizontal (H), vertical (V), inclinada (I), reticulada (R), mapeada (M)    
Afectação estética da fachada: baixa (B), média (M), alta (A)    

Camadas afectadas: camada armada (A), sistema (S)    

Tipologia de organismos: fungos, (F), líquenes (L), algas (A), plantas (P)     

Nível de gravidade: (0, 1, 2)    

CAUSAS MAIS PROVÁVEIS 
ANOMALIAS 

   

     
NOTAS: 

TÉCNICAS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 
ANOMALIAS 

   

     
NOTAS: 

TÉCNICAS DE REABILITAÇÃO 
ANOMALIAS 

   

     
NOTAS: 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com base nos dados recolhidos em campo para validação do sistema proposto, foi 

possível desenvolver uma análise estatística relativa aos fenómenos patológicos ocorrentes em 

sistemas de isolamento do tipo ETICS, permitindo ainda avaliar os parâmetros a que o siste-

ma é mais sensível, de forma a minorar o seu processo de degradação. Este tipo de análise foi 

já feita nos mesmos moldes para outros elementos de construção (Silvestre e Brito, 2011; Ne-

to e Brito, 2012; Sá et al., 2014b). 

 

4.1 Frequência observada de anomalias 

 

Os dados relativos à presente secção traduzem-se graficamente nas Figuras 5, 6 e 7, as 

quais abrangem a contribuição de cada anomalia e cada grupo classificativo na amostra. 

Da observação das Figuras 5 e 6, pode-se concluir que as anomalias verificadas com 

maior frequência foram, primeiramente, A-C5 - crescimento biológico (presente em 55,5% 

das fachadas observadas), A-C6 - outros tipos de alteração da cor (48,6%) e A-C2 - marcas de 

escorrências (43,2%). Verifica-se que as três anomalias mais frequentes pertencem ao grupo 

A-C - anomalias cromáticas / estéticas, as quais geralmente não estão associadas a conse-

quências graves na capacidade térmica do sistema. 

Tal justifica a elevada contribuição que o grupo de anomalias A-C - anomalias cromá-

ticas / estéticas têm relativamente aos restantes, como demonstrado na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Frequência absoluta 

das anomalias na amostra4 

Figura 6 – Frequência das ano-

malias relativa à probabilidade 

de ocorrência numa fachada 

 

                                                 
4 A-M1.1 - fissuração orientada; A-M1.2 - fissuração não orientada; A-M2 - deterioração do recobrimento das cantoneiras de reforço; A-M3 

- destacamento do acabamento; A-M4.1 - descolamento parcial do sistema; A-M4.2 - descolamento generalizado do sistema; A-M5 - lacuna 

de material; A-C1 - eflorescências; A-C2 - marcas de escorrências; A-C3 - manchas de oxidação; A-C4 - graffiti; A-C5 - crescimento bioló-

gico; A-C6 - outros tipos de alteração da cor; A-P1 - deficiência de planeza; A-P2 - irregularidades na superfície; A-P3 - visualização das 

juntas entre placas; A-P4 - empolamento do acabamento; A-P5 - empolamento das placas 
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Figura 7 – Contribuição de cada grupo classificativo na totalidade de anomalias 

 

Outro trabalho realizado em ETICS aplicados em Portugal (Silva e Falorca, 2009) cor-

robora os resultados obtidos quanto à prevalência de anomalias de alteração cromática face à 

ocorrência das restantes anomalias. De facto, diversos autores (Barreira et al. 2011; Flores-

Colen et al., 2008; Künzel et al., 1998) têm estudado o tema do desenvolvimento de manchas, 

nomeadamente associadas a fenómenos de condensação superficial, com o objectivo de expli-

car cientificamente a sua ocorrência e, simultaneamente, procurar minimizá-la. Quanto às 

restantes anomalias relacionadas com alteração da coloração das paredes, possuem uma fre-

quência bastante menor do que as referidas acima, tendo-se registado uma probabilidade de 

8,2% de se identificar a anomalia A-C4 - graffiti numa fachada, metade dessa probabilidade 

para manchas de oxidação dos elementos metálicos (A-C3) e ainda que a anomalia A-C1 - 

eflorescências raramente ocorre em ETICS (em 146 fachadas apenas 2 apresentaram esta 

anomalia e a sua extensão foi considerada mínima, isto é, menor que 10% da área da fachada). 

Por outro lado, é possível observar nos gráficos que o grupo A-M - anomalias de rotura 

dos materiais é o que se verifica com menor frequência no trabalho de campo (24% do total de 

anomalias). Na amostra não se observou nenhum caso de descolamento total do sistema e ape-

nas um caso de descolamento parcial (anomalias A-M4.2 e A-M4.1, respectivamente). Esta 

observação é positiva, uma vez que as referidas anomalias representam os piores cenários de 

deficiência em sistemas de isolamento térmico pelo exterior, com consequências muito graves 

ao nível do desempenho térmico do sistema. No entanto, segundo uma estatística desenvolvida 

em França, com base nas declarações a companhias de seguros relativamente a 211 casos de 

anomalias em ETICS entre 1979 e 1985 (Freitas, 2002), obtiveram-se dados que apontavam 

para uma frequência de 12% de descolamento total do sistema e 12% de descolamento parcial, 

indicando uma ocorrência muito superior à verificada em campo, ainda que este estudo já seja 

relativamente antigo. Conclui-se que a não observação da queda do sistema em campo poderá 

estar associada à implícita necessidade de intervenção imediata de correcção, deixando imper-

ceptível a sua eventual ocorrência e impedindo a constatação da sua real incidência em ETICS. 

Em geral, as anomalias de rotura dos materiais são o grupo com maior probabilidade de 

causar alterações que impeçam o correcto funcionamento do sistema. Por essa razão, as fre-

quências observadas de fissuração (39,7% -ao somar A-M1.1 - fissuração orientada e A-M1.2 - 

fissuração não orientada), assim como de A-M5 - lacuna de material (28,8%), podem revelar-se 

preocupantes. No entanto, a partir da caracterização de anomalias efectuada ao longo do traba-

lho de campo, foi possível verificar que as anomalias mencionadas têm, na sua maioria, exten-

são mínima (abertura de fissuras é inferior a 1 mm), pelo que, aparentemente, serão problemas 

de relativa fácil resolução e que pouco afectaram a generalidade do sistema, até à data. 

Ainda dentro deste grupo, as anomalias A-M2 - deterioração do recobrimento das can-

toneiras de reforço e A-M3 - destacamento do acabamento consistem em fenómenos de baixa 

frequência em ETICS, tendo sido observado na amostra um total de 5 e 6 ocorrências, o que 

corresponde a probabilidades de 3,4% e 4,1%, respectivamente. 

Relativamente às anomalias associadas visualmente a alterações da planeza da parede, 

podem distinguir-se aquelas que, em termos de funcionalidade térmica do sistema, não são 
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muito prejudiciais (A-P1, A-P2 e A-P3), sendo registadas com o intuito de atribuir responsa-

bilidades pela falta de planeza e homogeneidade da parede, e as anomalias de empolamento 

(A-P4 e A-P5) resultantes de acções mecânicas, associadas a incorrectas utilizações de mate-

riais ou aplicação do sistema. As anomalias A-P1 - deficiência de planeza, A-P2 - irregulari-

dades na superfície e A-P3 - visualização das juntas entre placas de isolante foram registadas 

na amostra 38, 48 e 23 vezes, respectivamente, indicando uma frequência razoável da sua 

ocorrência em paredes revestidas por ETICS. Por outro lado, as restantes anomalias de plane-

za referentes ao empolamento do acabamento (A-P4) e ao empolamento das placas de isolante 

(A-P5), cuja ocorrência tem consequências mais gravosas, foram observadas com uma fre-

quência menor (probabilidade de ocorrência numa fachada de 8,6% e 4,8%, respectivamente). 

Conclui-se, da observação de frequências, que a lista classificativa de anomalias apresentada 

permite uma boa leitura do tipo de anomalias que podem ocorrer em ETICS. 

 

4.2 Frequência observada das causas 

 

No sistema de inspecção e diagnóstico desenvolvido, as várias tipologias de causas foram 

divididas em 6 grupos, designadamente C-C - erros de concepção, C-E - erros de execução; C-M - 

causas relacionadas com os materiais, C-U - erros de manutenção, C-A - causas ambientais e C-E 

- causas exteriores ao sistema ETICS. De uma forma genérica, pode-se considerar que as causas 

de concepção e execução se relacionam com a fase inicial de aplicação do ETICS, podendo atri-

buir-se responsabilidades às entidades aplicadoras. Por outro lado, as causas ambientais e exterio-

res estão associadas à exposição do ETICS às intempéries naturais ou a seres vivos na proximida-

de, respectivamente. A sua identificação na origem das anomalias pode ainda estar associada a 

defeitos nos materiais, erros construtivos ou acções de manutenção indevidas. 

A distinção entre os grupos mencionados permite retirar ilações de forma mais precisa 

sobre a principal origem de cada anomalia, no sentido de recolher informação suficiente que 

permita futuramente preveni-las. 

Durante o trabalho de campo, procurou-se, através da análise visual, relacionar as 

anomalias observadas com as suas causas mais prováveis, dadas as condições de cada caso, 

atribuindo índices de 1 ou 2, quando se considerava a causa indirecta ou directa, respectiva-

mente. Na totalidade da amostra, foram atribuídas 1098 causas, das quais 518 foram conside-

radas indirectas e as restantes 580 causas directas. 

Os dados obtidos do trabalho de campo referentes à contribuição de cada causa para a to-

talidade de anomalias observada encontram-se nas Figuras 8 a 13, correspondendo cada figura a 

um grupo de causas. Na Figura 14,é apresentada a contribuição de cada grupo para a totalidade de 

causas observadas na amostra. A Figuras 15 apresenta a contribuição dos grupos de causas para os 

grupos de anomalias, considerando “fase inicial” as causas de concepção e execução, “exposição” 

as acções ambientais e exteriores a que a fachada está sujeita e “outros” os restantes grupos. 

A causa que mais vezes de considerou na base do desenvolvimento de anomalias foi C-H7 

- acumulação de sujidade, com 98 ocorrências. De facto, a acumulação de partículas de pó ou 

poluição pode estar associada a uma diversidade de factores, nomeadamente elevada rugosidade 

do revestimento, poluição atmosférica / partículas transportadas pelo vento / chuva, existência de 

zonas de alteração da planeza ou qualquer das situações que resultem na humidificação da facha-

da, e esta causa está relacionada directa ou indirectamente com diversas anomalias. 
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Figura 8 – Frequência absoluta e relativa das causas relacionadas com a selecção dos materi-

ais5 
 

 

Figura 9 – Frequência absoluta e relativa das causas de concepção6 
 

 

Figura 10 – Frequência absoluta e relativa das causas de execução7 

                                                 
5 C-M1 - material isolante de insuficiente estabilidade dimensional; C-M2 - biocida do acabamento com inadequada protecção a microorga-

nismos; C-M3 - revestimentos de cores escuras ou de grande contraste; C-M4 - elementos metálicos sem protecção contra a corrosão; C-M5 - 

acabamento de reduzida permeabilidade; C-M6 - utilização de materiais contaminados ou com defeito de fabrico; C-M7 - utilização de 

placas com diferentes espessuras; C-M8 - retracção da camada de base 

6 C-C1 - espessura insuficiente da camada de base; C-C2 - ausência de reforço de armadura; C-C3 - deficiente dessolidarização entre o 

sistema e outros elementos; C-C4 - ausência de camada de primário; C-C5 - inadequada preconização de peitoril, rufo ou lambril 
7 C-E1 - indevida preparação do suporte; C-E2 - deficiente fixação do isolante ao suporte; C-E3 - ausência de juntas entre perfis consecuti-

vos; C-E4 - coincidência entre as juntas dos perfis e placas isolantes; C-E5 -coincidência das juntas das placas de isolamento com desconti-

nuidades no suporte; C-E6 - reboco entre placas de isolamento térmico; C-E7 - incorrecto alinhamento de placas isolantes; C-E8 - elementos 

de fixação mecânica demasiado cravados; C-E9 - deficiente tratamento dos pontos singulares; C-E10 - insuficiente sobreposição da armadu-

ra; C-E11 - deficiente execução do recobrimento; C-E12 - incorrecta aplicação de elementos construtivos; C-E13 - desrespeito pelas dosa-

gens e recomendações do fabricante; C-E14 - deficiente sobreposição do acabamento; C-E15 - deficiente execução do remate (rufo, peitoril); 

C-E16 -ausência de cantoneira de reforço; C-E17 - abertura das juntas das placas superior a 2 mm 

C-M1 C-M2 C-M3 C-M4 C-M5 C-M6 C-M7 C-M8

Relativa 3,2% 8,0% 0,0% 1,1% 1,9% 5,5% 0,0% 1,1%
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Figura 11 – Frequência absoluta e relativa das causas de manutenção8 

 

As causas C-H1 e C-H2, correspondentes a impactos e perfuração do sistema, respecti-

vamente, somam um total de 85 ocorrências. Este valor é superior ao total de lacunas de materi-

al observadas (principal consequência destas acções), uma vez que a sua atribuição também está 

associada à anomalia A-P2 - irregularidades da superfície, a qual resulta em diversos casos de 

acções de reparação de perfurações do sistema. Este resultado vem revelar um dos pontos sensí-

veis do sistema ETICS, que é a sua baixa resistência superficial (em particular a resistência à 

perfuração). Associadas a estas causas (e anomalias), devem estar também as causas de concep-

ção e execução que responsabilizam as entidades projectistas ou aplicadoras, respectivamente, 

pelo insuficiente reforço do sistema, quando se trata de zonas acessíveis. 

 

 

Figura 12 – Frequência absoluta e relativa das causas de acções de origem ambiental9 

 

Figura 13 – Frequência absoluta e relativa das causas de acções de origem exterior10 

                                                 
8 C-U1 - falta de manutenção;C-U2 - incorrecta intervenção;C-U3 - reparação 
9 C-A1 - vento intenso durante a execução do revestimento; C-A2 - temperatura excessivamente baixa durante a aplicação de cola ou reco-

brimento; C-A3 - acção da chuva; C-A4 - humidade de absorção e capilaridade; C-A5 - humidade de infiltração; C-A6 - humidade de con-

densação superficial; C-A7 - poluição atmosférica; C-A8 - baixa exposição solar 
10 C-H1 - impactos; C-H2 - perfuração do sistema; C-H3 - acção humana; C-H4 - fixação de equipamentos ou andaimes; C-H5 - movimen-

tos no suporte; C-H6 - atravessamento indevido da parede; C-H7 - acumulação de sujidade (poeiras); C-H8 - salpicos na base das paredes; C-

H9 - vegetação na proximidade da fachada; C-H10 - vegetação parasitária 
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Figura 14 – Contribuição de cada grupo de causas no universo de causas atribuídas 

 
Figura 15 – Contribuição da tipologia de causas para cada grupo de anomalias 

Da Figura 14 conclui-se que o grupo C-H - acções de origem exterior, no qual se inserem 

as causas mencionadas, assume a maior contribuição no universo de causas registadas, com um 

total de 26%. Similarmente, o grupo de causas C-A - acções de origem ambiental contribui em 

24% para as causas atribuídas em campo. As causas integrantes deste grupo podem estar associa-

das a dois tipos de situação, designadamente, condições climatéricas durante a execução do siste-

ma e, no segundo caso, acções posteriores à aplicação, durante a fase de utilização. As causas 

associadas à primeira situação, ainda que mencionadas diversas vezes em bibliografia sobre o 

tema (Freitas, 2002; Silva e Falorca, 2009; Fernandes, 2010), são de difícil atribuição pela impos-

sibilidade de verificação por análise visual muito tempo após a aplicação do sistema. Por esta ra-

zão, as associações às causas C-A1 - vento intenso durante a execução do revestimento e C-A2 - 

temperatura excessivamente baixa durante a aplicação de cola ou reboco têm frequências relativas 

de 0% e 0,6%, respectivamente. Relativamente às restantes acções ambientais, na sua generalida-

de pertencentes ao segundo critério, todas ocorreram pelo menos 20 vezes, justificando, em parte, 

a razão pela qual o grupo de acções ambientais tem uma contribuição tão forte na totalidade de 

causas de anomalias em ETICS. De facto, por observação da Figura 15, pode verificar-se que 

65% das anomalias cromáticas estão associadas à exposição das fachadas a acções ambientais 

(primordialmente climatéricas) ou exteriores (primordialmente humanas), sendo este o único gru-

po de anomalias que não é primeiramente influenciado por erros nos trabalhos de concepção ou 

de aplicação. Uma vez que o grupo de anomalias de alteração de coloração é o que tem mais peso 

na estatística (49% das anomalias), na perspectiva global, a influência da exposição (acções ambi-

entais e exteriores) destaca-se da das restantes causas. 

Na Figura 12 (influência das acções ambientais), realçam-se as causas C-A6 - humi-

dade de condensação superficial e C-A3 - acção da chuva, que possuem frequências relativas 
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correspondentes, no universo de causas, ao segundo e terceiro lugar da lista de causas mais 

atribuídas. De facto, como mencionado, estas duas causas estão directamente ligadas com as 

anomalias mais verificadas, uma vez que propiciam o desenvolvimento de microorganismos, 

a adesão de sujidade à parede e a formação de marcas de escorrências. Realça-se mais um dos 

pontos sensíveis do sistema: a propensão para a humidificação da fachada durante longos pe-

ríodos de tempo, permitindo o desenvolvimento das anomalias associadas. 

A atribuição de causas ambientais à origem de anomalias tem por objectivo a total 

compreensão da origem das anomalias, ainda que devam estar associadas a defeitos nos mate-

riais ou erros construtivos que permitiram que as causas ambientais actuassem. 

De facto, embora as principais causas atribuídas estejam relacionadas com factores 

existentes durante a vida útil do sistema, como acções ambientais ou exteriores, a ocorrência 

de anomalias que estão directamente ligadas a estas causas, está geralmente relacionada indi-

rectamente a acções de concepção, projecto ou selecção dos materiais. 

O grupo de erros de execução contribui em 16% para a totalidade de causas da amos-

tra, destacando-se neste grupo a causa C-E14 - deficiente sobreposição do acabamento, com 

uma maioria de 41 atribuições. Este valor provém, em parte, da quantidade de vezes que foi 

observada a anomalia A-P1 - deficiência de planeza. Com um total de menos 9 ocorrências do 

que a causa anterior, mas com mais 14 ocorrências do que a causa seguinte, está a causa C-

E15 - deficiente execução de remate (rufo, peitoril). Foi, de facto, observado em campo que 

diversas anomalias se deviam, directa ou indirectamente, à deficiente execução de remates, 

embora os mesmos estivessem correctamente preconizados em projecto. O aspecto mais notá-

vel nos gráficos de frequências é a simultânea verificação de valores muito elevados para al-

gumas causas e muito baixos ou nulos para outras. As causas classificadas por C-E5, C-E6 e 

C-E8 (correspondentes a coincidência das juntas das placas de isolamento com descontinui-

dades do suporte, reboco entre placas de isolamento térmico e elementos de fixação mecânica 

demasiado cravados, respectivamente) nunca foram relacionadas com anomalias observadas 

em campo. Este facto pode justificar-se por estas causas ocorrerem no interior do sistema, só 

sendo possível a sua confirmação com a realização de ensaios. 

O grupo de causas C-C, correspondente a erros de concepção apenas engloba 5 tipos 

de erros de projecto na origem de anomalias, mas estes 5 erros contribuem no total com 14% 

para a origem das anomalias verificadas em campo. 

Na Figura 9, vê-se que a causa C-C5 - incorrecta preconização de peitoris, rufos ou lam-

bris tem a maior frequência do grupo, tendo sido causa (directa ou indirecta) de 58 anomalias 

em 146 fachadas. De facto, este erro esteve várias vezes associado ao desenvolvimento de pas-

sagens preferenciais de água para a formação de escorrências, assim como o desenvolvimento 

de microorganismos devido à acumulação da mesma no paramento. Noutros casos, foi a não 

existência destes elementos de remate que esteve na origem de diversas anomalias. A segunda 

causa mais verificada, dentro do grupo de erros de concepção, foi C-C1 - espessura insuficiente 

da camada de base. Embora nas aprovações técnicas europeias sobre os sistemas ETICS comer-

cializados, emitidas de acordo com o respectivo guia ETAG 004 (2000), se explicitem as espes-

suras adequadas para cada camada, opta-se por vezes em projecto por diminuir os seus valores, 

principalmente da camada de base, o que vem a resultar numa espessura demasiadamente redu-

zida (1 mm). Noutros casos poderá ocorrer a omissão da espessura e a aplicação fica ao critério 

da mão-de-obra. A principal consequência deste tipo de solução é a fragilidade subsequente do 

sistema a impactos e perfurações, deixando as camadas interiores expostas. Em certos casos, foi 

ainda possível detectar a olho nu a rede de fibra de vidro que deveria estar embebida na camada 

de base, por esta ser tão fina. Ainda em projecto, realça-se a importância do reforço de armadu-

ra, especialmente em zonas sujeitas a tensões que provoquem fissuração, como os vãos de jane-

la e esquinas. A causa C-C2 - ausência de reforço de armadura foi relacionada com 33 casos de 

fissuração na amostra. As causas C-C3 - deficiente dessolidarização entre o sistema e outros 
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elementos e C-C4 - ausência de camada de primário foram, dentro deste grupo, as que menos se 

registaram, com um total de 10 e 11 relações, respectivamente. Na Figura 15, vê-se que as cau-

sas relacionadas com concepção e execução (designadas como “fase inicial”) prevalecem sobre 

os restantes grupos de causas na origem de anomalias de rotura dos materiais e de alteração da 

planeza das superfícies. Este dado vem revelar a sensibilidade do sistema aos erros associados 

aos trabalhos de planeamento e aplicação. 

A Figura 8 corresponde às causas relacionadas com a selecção dos materiais, cujo gru-

po apresenta uma contribuição de 9% na totalidade de causas registadas. Seria admissível 

considerarem-se os defeitos em materiais como erros de projecto ou de concepção. No entan-

to, a criação de um grupo paralelo tem como objectivo realçar defeitos específicos em materi-

ais. Deste modo, destacam-se as causas A-M2 - biocida do acabamento com inadequada pro-

tecção a microorganismos (directamente ligado com a predominância da anomalia A-C5 - 

crescimento biológico verificada na amostra) e C-M6 - utilização de materiais contaminados 

ou com defeito de fabrico, que vem revelar o problema da utilização incorrecta dos materiais, 

atendendo às características que deveriam possuir segundo recomendações técnicas. 

Finalmente, o grupo de causas associadas a acções de manutenção, que considera os ca-

sos em que a falta de manutenção poderá ser a responsável pelo desenvolvimento de anomalias 

existentes, assim como a causa do aparecimento de anomalias subsequentes, tem uma contribui-

ção de 11% da totalidade de causas da amostra. Este grupo, constituído apenas por três causas, 

contribui, juntamente com as causas de origem ambiental ou exterior ao sistema, para o incenti-

vo da necessidade de um correcto plano de manutenção, incluindo a periódica inspecção e diag-

nóstico do sistema, para que sejam resolvidos os problemas em ETICS que ocorrem durante a 

sua vida útil, procurando deste modo controlar a degradação do sistema ao longo do tempo. 

Conclui-se, através do gráfico que representa a contribuição dos grupos de causas (Fi-

gura 14), que 39% das razões pelas quais surgem e se desenvolvem anomalias em ETICS po-

dem ser evitadas através de um cuidado projecto, aplicação e selecção dos materiais, sobretu-

do as anomalias de rotura dos materiais e de planeza da fachada. Por outro lado, conclui-se 

que, recorrendo a um plano de inspecções e manutenção periódica, se torna possível evitar a 

degradação precoce do sistema face a acções ambientais ou exteriores, durante a sua vida útil, 

com especial ênfase para o controlo de alterações cromáticas. 

 

4.3 Frequência observada dos métodos de diagnóstico 

 

Na Figura 16, encontra-se apresentada a frequência absoluta de recomendação da reali-

zação de cada ensaio, resultando num total de 662 técnicas sugeridas nas 146 fachadas, assim 

como a contribuição de cada técnica relativamente às 476 anomalias (em valor percentual). O 

número de ensaios é superior ao número de anomalias uma vez que, com excepção da anomalia 

A-C4 - graffiti, a qual não possui nenhuma técnica de diagnóstico associada, as restantes ano-

malias podem necessitar da conjugação de vários ensaios in situ para um correcto diagnóstico. 

De entre as técnicas de diagnóstico recomendadas, destacam-se a D-T1 - termografia de 

infravermelhos e a D-E1 - humidímetro de contacto, as quais, estando associadas ao diagnóstico 

de várias anomalias e avaliação de diversas causas, possuem a maior utilidade em campo, princi-

palmente quando conjugadas (e também pelo facto de serem não-destrutivas). De facto, a sua 

frequência absoluta é de 159 e 155 recomendações, respectivamente, um valor superior ao núme-

ro de fachadas inspeccionadas (146). Estes dados vêm demonstrar que, numa mesma fachada, a 

termografia de infravermelhos pode ser útil para auxiliar no diagnóstico ou verificação da gravi-

dade de mais do que uma anomalia simultaneamente e a mesma situação se verifica com o humi-

dímetro de contacto, o qual possui a vantagem de não apresentar o problema do custo elevado. 
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Figura 16 – Frequência absoluta e contribuição das técnicas de diagnóstico na amostra11 

 

Atendendo a que 10% das anomalias verificadas corresponderam a fissuração orienta-

da e outros 2% a fissuração não orientada, considera-se natural que a recomendação das técni-

cas de diagnóstico para medição da abertura de fissuras D-S1 - comparador de fissuras e D-S2 

- medidor óptico, que são alternativos, somem um total de 12%. A técnica de diagnóstico A-

S2 - medidor óptico, apenas foi recomendada em 7 dos 58 casos de fissuração, o que corres-

ponde a 12% dos casos em que houve observação de fissuras. Por outras palavras, apenas em 

12% das fissuras se considerou que fosse necessário recorrer à escala milimétrica do medidor 

óptico, preterindo o comparador de fissuras (A-S1). Da mesma forma, a consideração da utili-

zação da técnica D-S3 - fissurómetro, que permite monitorizar a estabilidade das fissuras, 

também se encontra dentro da mesma gama de percentagem de recomendação. 

Ainda dentro das técnicas de diagnóstico de análise sensorial, a sondagem (D-S4) pos-

sui uma percentagem de recomendação de apenas 9%, que é grandemente influenciada pelo 

carácter destrutivo do ensaio. Embora esta seja uma das formas mais eficazes de avaliar o 

sistema ETICS, permitindo verificar a origem do erro associado (execução e/ou concepção), 

apenas se sugere a realização de uma sondagem quando se considera que é indispensável para 

o correcto diagnóstico de uma anomalia. 

Os ensaios mecânicos (D-M) apresentam frequências relativas entre 2 e 5%. A reco-

mendação destes ensaios em campo teve como objectivo a avaliação das características da 

camada de base em termos de utilização de materiais homologados e de deformabilidade, as 

quais interessam principalmente em casos de empolamentos, destacamentos e avaliação da 

espessura da camada de base ou aplicação de rede de reforço quando se denota uma especial 

fragilidade do sistema a acções de choque. 

O ensaio do tubo de Karsten (D-H1), ensaio de permeabilidade à água líquida, foi re-

comendado em 7% das anomalias identificadas, estando directamente associado às causas das 

anomalias, nomeadamente C-A4 - humidade de absorção e capilaridade e C-H8 - salpicos nas 

bases das paredes. A frequência relativa destas causas na amostra foi de 10,9% para a humi-

dade de absorção e capilaridade e de 1,1% para os salpicos, de onde se pode perceber porque, 

na maioria dos casos, o ensaio de tubo de Karsten foi apontado como o mais indicado. Em 

alternativa, ou complementarmente, ao tubo de Karsten (dependendo do que se pretende ana-

lisar), o ensaio D-E2 - humidímetro de agulhas permite medir a humidade no interior do sis-

tema e foi recomendado para 6% das anomalias da amostra. 

As técnicas de diagnóstico de princípio de funcionamento químico, D-Q1 - fitas colori-

métricas e D-Q2 - kit de campo, foram sempre recomendadas em simultâneo e, por essa razão, 

apresentam a mesma frequência absoluta. Esta recomendação, sem preferência por um dos tipos 

de método de diagnóstico, está associada à possibilidade de realização simultânea dos dois en-

saios e a de se escolher, de entre os dois, para avaliação dos mesmos sais, sem que se tenha to-

mado essa decisão no trabalho de campo. Em termos comparativos, as fitas colorimétricas são 

                                                 
11 D-S1 - comparador de fissuras; D-S2 - medidor óptico; D-S3 - fissurómetro; D-S4 - sondagem; D-M1 - ensaio de choque de esfera; D-M2 - 

ensaio de perfuração; D-M3 - ensaio de arrancamento pull-off; D-H1 - ensaio de tubo de Karsten; D-T1 - termografia de infravermelhos; D-E1 - 

humidímetro de contacto; D-E2 - humidímetro de agulhas; D-U1 - ensaio de ultra-sons; D-Q1 - fitas colorimétricas; D-Q2 - kit de campo 
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mais expeditas e de baixo custo, mas é um método preliminar (gamas de valores de detecção 

mais abrangentes). O kit de campo fornece resultados mais precisos, mas implica o uso de um 

espectrofotómetro sendo, por esta razão, mais dispendioso. A opção de não dar preferência a 

qualquer dos ensaios em algumas situações teve como objectivo não alterar os resultados esta-

tísticos, uma vez que ambos os métodos seriam igualmente indicados para o mesmo propósito. 

Adicionalmente, os ensaios de princípio de funcionamento mecânico (D-M1 - ensaio 

de choque de esfera, D-M2 - ensaio de perfuração e D-M3 - ensaio de arrancamento pull-off) 

foram considerados úteis no auxílio do diagnóstico de 2 a 5% das anomalias observadas. O 

seu reduzido valor pode dever-se ao teor destrutivo associado às técnicas, o que as afasta da 

lista dos ensaios preferenciais no diagnóstico de anomalias. No entanto, em diversas situa-

ções, estes ensaios foram considerados indispensáveis, nomeadamente para avaliação das ca-

racterísticas dos materiais utilizados (no caso do A-M1 e A-M2), da aderência de camadas 

constituintes do sistema e sua resistência à tracção (A-M3), e da aplicação do sistema. 

A técnica de diagnóstico D-U1 - ensaio de ultra-sons foi recomendada em 10% das 

anomalias, dos quais 8% estão associados à anomalia A-P1 - deficiência de planeza e à res-

pectiva causa principal, C-E14 - sobreposição do acabamento, e os restantes 2% a outros ca-

sos em que os resultados do ensaio fossem considerados relevantes, nomeadamente para iden-

tificação de defeitos, vazios ou alterações dos materiais interiores do sistema. 

Embora os ensaios sejam utilizados para o diagnóstico de diversas anomalias, há um pa-

drão claro de relação entre alguns factores e o ensaio a recomendar, ou seja, cada ensaio pode 

possuir uma ligação mais forte com algum dos objectivos que se pretende do diagnóstico. 

A título exemplificativo, é possível verificar que o D-S3 - fissurómetro está directamen-

te ligado à monitorização de fissuração ou ainda que as causas relacionadas com entrada de 

humidade no interior do sistema ETICS são directamente associadas ao ensaio D-H1 - ensaio de 

tubo de Karsten ou o D-E2 - humidímetro de agulhas, estando cada grupo de anomalias ligado 

de alguma maneira aos ensaios sugeridos. Por esta razão, fez-se uma reunião dos dados recolhi-

dos em campo sobre a atribuição de cada técnica de diagnóstico aos grupos de anomalias. Da 

análise efectuada, é possível identificar fortes relações entre os grupos de técnicas D-S - percep-

ção sensorial e D-M - acção mecânica simples e as anomalias de rotura dos materiais e entre o 

grupo de técnicas hidrodinâmicas (D-H1 - tubo de Karsten) e o grupo das anomalias cromáti-

cas, justificando-se este facto pela sua relação com as causas associadas a esse tipo de anomali-

as. As técnicas de diagnóstico D-E2 - humidímetro de agulhas e D-U1 - ensaio de ultra-sons 

relacionam-se essencialmente com o diagnóstico de anomalias de planeza (A-P). Mais especifi-

camente, a primeira está mais associada a empolamentos (A-P4 e A-P5) e a segunda a deficiên-

cias de planeza (A-P1) e visualização das juntas entre placas (A-P3). 

Deste modo, pode concluir-se que existe uma relação simples de associação das técni-

cas de diagnóstico a anomalias ou grupos de anomalias. O conhecimento destas relações per-

mite facilitar a recomendação de técnicas de diagnóstico durante a inspecção. 

 

4.4 Frequência observada das técnicas de reparação 

 

Observando a Figura 17, que indica a influência de cada grupo de técnicas no universo 

da amostra, verifica-se que 43% das técnicas preconizadas pertencem ao grupo das técnicas 

de superfície (TR-A1 e TR-A2). Estas técnicas podem ser vistas com um carácter de manu-

tenção e estão directamente relacionadas com as anomalias cromáticas, que representam cerca 

de metade das anomalias detectadas. De outro modo, as técnicas de reabilitação relativas a 

intervenções mais profundas no sistema constituem 24% do grupo de técnicas preconizado, 

valor que se reflecte nos 24% de anomalias pertencentes ao grupo de rotura de materiais, ain-

da que não seja uma relação exclusiva na medida em que, a título de exemplo, certas técnicas 

de intervenção no sistema são usualmente utilizadas em situações de deficiência de planeza. 
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Figura 17 – Frequência relativa das técnicas de reabilitação em função dos grupos classificati-

vos 

 

Por outro lado, analisando a Figura 18, verifica-se que a técnica de reabilitação TR-A1 - 

limpeza foi a mais recomendada, o que se deve a um elevado número de anomalias cromáticas, 

nomeadamente escorrências e crescimento biológico. Tal está associado à cor clara que o revesti-

mento deste sistema normalmente possui e a uma ausência de manutenção periódica bem como 

ao incorrecto tratamento de pontos singulares dos paramentos, como é o caso das pingadeiras e 

capeamentos que permitem a acumulação de organismos biológicos e outras manchas na fachada. 

 

 
Figura 18 – Contribuição de cada técnica no diagnóstico de anomalias12 

A técnica TR-A2 - aplicação de protector de superfície revelou uma frequência consi-

derável, visto que vêm geralmente complementar as operações de limpeza. 

A técnica TR-B2 - substituição parcial / integral do material de acabamento foi a segunda 

mais recomendada, por resolver diversas anomalias ao nível do material de acabamento, nomea-

damente lacunas superficiais, irregularidades na superfície ou até deficiências de planeza. 

A técnica TR-C5 - correcção de disposições construtivas geométricas é, também, uma 

das técnicas com maior incidência. As escorrências (A-C2) resultam, em grande parte, do 

descuido no tratamento de certos pontos singulares da fachada. A correcção dessas disposi-

ções geométricas contempla a aplicação / substituição de pingadeiras, rufos, entre outros deta-

lhes construtivos, que eliminam ou previnem o aparecimento desta anomalia. 

A técnica TR-B3 - aplicação de novo acabamento sobre o revestimento existente / pintu-

                                                 
12 TR-A1 - limpeza; TR-A2 - aplicação de protector de superfície (hidrofugante, fungicida, biocida); TR-B1- preenchimento / colmatação 

de fissuras; TR-B2 - substituição integral / parcial do material de acabamento; TR-B3- aplicação de novo acabamento sobre o revestimento 

existente / pintura; TR-C1- protecção de cantos salientes; TR-C2- colmatação de lacunas de material / perfurações; TR-C3 - reparação de 

juntas; TR-C4 - aplicação de novo material adesivo e/ou fixadores mecânicos; TR-C5 - correcção de disposições construtivas geométricas; 

TR-C6 - substituição integral / parcial do sistema 
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ra surge também como uma das mais utilizadas. Tal deve-se, em parte, à sua versatilidade na 

reparação de anomalias. Geralmente, é atribuída em situações de sujidade extrema, onde a lim-

peza por si só não é suficiente, ou em situações de alterações cromáticas na superfície. 

A técnica TR-B1 - preenchimento / colmatação de fissuras constitui-se como a opção 

eleita para um grande número de fissuras orientadas. Para situações de fissuração sem orien-

tação definida (mapeada), que geralmente ocorre ao nível do acabamento e com uma extensão 

considerável, foi preferida a técnica TR-B2. 

A substituição parcial / integral do sistema (TR-C6) aparece com uma frequência não 

desprezável, tendo sido preconizada em situações onde a reparação superficial não seria sufi-

ciente, sendo, portanto inevitável uma intervenção mais profunda. 

Já a técnica TR-C2 - colmatação de lacunas de material / perfurações, ainda que 9% 

das anomalias identificadas correspondessem a lacunas de material, veio um pouco contra as 

expectativas iniciais. De certo modo, esperava-se um maior número de danos causados por 

impactos e perfurações no sistema, aliado à fragilidade mecânica que este apresenta, embora 

certas lacunas de material se encontrassem reparadas (geralmente incorrectamente), dando 

origem à anomalia A-P2 - irregularidades na superfície. 

As técnicas TR-C1 - protecção de cantos salientes e TR-C3 - reparação de juntas têm 

uma frequência menor, na medida em que são destinadas a reparações mais específicas. A 

técnica TR-C1 visa a correcção de danos localizados em cantos salientes, sejam fissuras ou 

lacunas de material naquela zona. Por outro lado, a técnica TR-C3, embora abranja diversos 

métodos de reparação de juntas, foi sugerida como solução para outras anomalias que não o 

aparecimento de fissuras em juntas de dilatação. Ponderou-se a utilização desta técnica em 

situações de dessolidarização com outros elementos construtivos, ou situações de visualização 

das juntas das placas, onde se admitiu a possibilidade de instabilidade dimensional do materi-

al de isolamento e onde a criação de uma junta de dilatação poderia solucionar o problema. 

Por último, a técnica TR-C4 - aplicação de novo material adesivo e/ou fixadores me-

cânicos apresenta uma expressão reduzida perante as restantes técnicas, com apenas 9 ocor-

rências. Essa frequência deve-se à especificidade da técnica, aplicada apenas em situações de 

descolamento do sistema ou empolamento das placas. Relativamente à amostra estudada, sur-

giu apenas uma situação de descolamento parcial do sistema, à qual se atribuiu a substituição 

do sistema naquela zona. Deste modo, a recomendação da técnica TR-C4 veio apenas soluci-

onar as ocorrências de empolamento das placas. 

 

4.5 Relação entre as técnicas de reparação e as anomalias 

 

Com base nos dados recolhidos durante a campanha de inspecções, foram correlacio-

nadas as frequências obtidas de cada técnica de reparação com as diferentes anomalias, apre-

sentando-se nas Figura 19, 20 e 21 os resultados obtidos. As metodologias aplicadas visam a 

reparação da anomalia e a eliminação das suas causas. 

As fissuras orientadas (A-M1.1) foram resolvidas maioritariamente recorrendo à técni-

ca TR-B1 - preenchimento / colmatação de fissuras, sendo necessária, em alguns casos, a 

substituição parcial / integral do sistema (TR-C6), geralmente em caso de coincidência das 

placas com as juntas dos perfis. Por seu lado, à fissuração não orientada (A-M1.2) foi atribuí-

da com maior frequência a técnica TR-B2 - substituição parcial / integral do material de aca-

bamento, devido ao carácter superficial desta anomalia, ainda que pontualmente tenham sido 

escolhidas as técnicasTR-C6 ou TR-C5 - correcção de disposições construtivas geométricas, 

por motivos de considerável extensão da anomalia ou em resultado de um elemento construti-

vo incorrectamente aplicado (Figura 19). 
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Figura 19 – Frequência relativa de cada técnica de reparação para as anomalias de rotura dos 

materiais 13 

 

 

Figura 20 – Frequência relativa de cada técnica de reparação para as anomalias cromáticas14 

                                                 
13  TR-A1 - limpeza; TR-A2 - aplicação de protector de superfície (hidrofugante, fungicida, biocida); TR-B1- preenchimento / colmatação 

de fissuras; TR-B2 - substituição integral / parcial do material de acabamento; TR-B3- aplicação de novo acabamento sobre o revestimento 

existente / pintura; TR-C1- protecção de cantos salientes; TR-C2- colmatação de lacunas de material / perfurações; TR-C3 - reparação de 

juntas; TR-C4 - aplicação de novo material adesivo e/ou fixadores mecânicos; TR-C5 - correcção de disposições construtivas geométricas; 
TR-C6 - substituição integral / parcial do sistema; A-M1.1 - fissuração orientada; A-M1.2 - fissuração não orientada; A-M2 - deterioração do 

recobrimento das cantoneiras de reforço; A-M3 - destacamento do acabamento; A-M4.1 - descolamento parcial do sistema; A-M4.2 - descolamento 

generalizado do sistema; A-M5 - lacuna de material; A-C1 - eflorescências; A-C2 - marcas de escorrências; A-C3 - manchas de oxidação; A-C4 
- graffiti; A-C5 - crescimento biológico; A-C6 - outros tipos de alteração da cor 
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Figura 21 – Frequência relativa de cada técnica de reparação para as anomalias de planeza14 

Para o caso da deterioração do recobrimento das cantoneiras de reforço (A-M2), a téc-

nica que se demonstrou mais adequada foi, tal como expectável pela sua especificidade, a TR-

C1 - protecção / tratamento de cantos salientes. Em situações de deterioração ligeira, ao nível 

do material de acabamento, foi recomendada a técnica TR-B2 - substituição parcial / integral 

do material de acabamento. A mesma técnica foi preconizada 75% das vezes para a reparação 

da anomalia A-M.3 - destacamento do acabamento ainda que, em certos casos, tivesse de ser 

complementada com a técnica TR-C5 - correcção de disposições construtivas geométricas, 

uma vez que a substituição do acabamento solucionaria a anomalia, enquanto a correcção de 

elementos de remate eliminaria a possível causa (Figura 19). 

Para terminar as anomalias de rotura de materiais, constatou-se que, no único caso de des-

colamento parcial do sistema (A-M4.1), a resolução da situação passaria pela substituição parcial / 

integral do sistema (TR-C6), complementada com a técnica TR-C5, neste caso direccionada para 

a realização de back wrapping e substituição / instalação do perfil de arranque. As lacunas de ma-

terial (A-M5) observadas foram maioritariamente reparadas com recurso à técnica TR-C2 - col-

matação de lacunas de material / perfurações, sempre que a profundidade da perfuração atingiu a 

placa de isolante ou o suporte (51%). No caso de lacunas mais superficiais, atingindo apenas o 

barramento armado, sem danificação da armadura, a substituição parcial / integral do material de 

acabamento (TR-B2) demonstrou ser suficiente. A atribuição pontual da técnica TR-C1, corres-

pondente ao tratamento de cantos salientes, deveu-se ao facto de, embora não tenha sido conside-

rada a instalação de cantoneiras de reforço, a localização da lacuna de material justificou o trata-

mento do canto, na medida em que se apresentava muito perto do mesmo (Figura 19). 

No grupo das anomalias cromáticas, existe uma elevada frequência da técnica de limpeza 

(TR-A1) e, na maioria dos casos, da aplicação de um protector de superfície (TR-A2). As anoma-

lias A-C1 - eflorescências e A-C3 - manchas de oxidação tiveram pouco impacte na amostra reco-

lhida, representando menos de 2% conjuntamente. Com excepção de um caso particular de eflo-

rescências, onde se considerou necessária uma intervenção mais profunda, ambas as anomalias 

                                                 
14 TR-A1 - limpeza; TR-A2 - aplicação de protector de superfície (hidrofugante, fungicida, biocida); TR-B1- preenchimento / colmatação de 

fissuras; TR-B2 - substituição integral / parcial do material de acabamento; TR-B3- aplicação de novo acabamento sobre o revestimento 
existente / pintura; TR-C1- protecção de cantos salientes; TR-C2- colmatação de lacunas de material / perfurações; TR-C3 - reparação de 

juntas; TR-C4 - aplicação de novo material adesivo e/ou fixadores mecânicos; TR-C5 - correcção de disposições construtivas geométricas; 

TR-C6 - substituição integral / parcial do sistema; A-P1 - deficiência de planeza; A-P2 - irregularidades na superfície; A-P3 - visualização 
das juntas entre placas; A-P4 - empolamento do acabamento; A-P5 - empolamento das placas 
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foram solucionadas com recurso à limpeza da superfície (TR-A1), que em ambos os casos recaía 

sobre uma pequena área, e à correcção de elementos construtivos (TR-C5) (Figura 20). 

As manchas relativas a escorrências (A-C2) e a crescimento biológico (A-C5) represen-

tam 61% das anomalias cromáticas, constituindo 30% do total de anomalias. No caso da primeira 

anomalia, a técnica de limpeza (TR-A1) apontou-se como a mais indicada para a eliminação das 

manchas. Porém, com o intuito de eliminação das causas, a correcção de elementos construtivos 

(TR-C5) revelou-se fundamental. Quanto à manifestação de microorganismos na superfície do 

sistema, a limpeza (TR-A1) e complementar aplicação de protector de superfície (TR-A2) foram 

as técnicas de eleição com vista à eliminação da anomalia e prevenção do reaparecimento da 

mesma. Em ambos os casos, para situações graves de cada anomalia, julgou-se necessária a pintu-

ra do paramento, justificando a frequência da técnica TR-B3 em ambos os casos (Figura 20). 

Os graffiti (A-C4) têm um elevado peso na afectação estética da fachada e nem sempre 

são fáceis de eliminar. Por esse motivo, aliado às acções de limpeza (TR-A1) e à aplicação de 

uma barreira anti-graffiti (TR-A2), considerou-se necessário, em 50% das situações detectadas 

desta anomalia, a repintura do paramento (TR-B3). As manchas de humidade, sujidade, desco-

lorações na superfície, entre outras, referentes à anomalia A-C.6 - outros tipos de alteração de 

cor, dependendo das suas características, foram solucionadas através de operações de limpeza 

simples (TR-A1), no caso de manchas de sujidade (devidas à poluição atmosférica, por exem-

plo), limpeza complementada com aplicação de hidrófugo (TR-A2), para as manchas de infil-

tração, e aplicação de um novo material de acabamento / pintura (TR-B3) para outros tipos de 

alterações de cor, nomeadamente as devidas a reparações incorrectas da superfície (Figura 20). 

As anomalias de planeza devem-se, na maioria das vezes, a incorrecções das característi-

cas ou aplicação da camada de acabamento ou a danos causados na mesma. Com excepção do 

empolamento das placas (A-P5) que envolve outro nível de intervenção, as quatro primeiras ano-

malias do grupo referente à planeza requerem uma intervenção na camada de revestimento, recor-

rendo à técnica de reabilitação (TR-B2). De facto, à anomalia A-P1 - deficiência de planeza foi 

atribuída exclusivamente esta técnica, uma vez ter sido considerada suficiente, considerando as 

causas atribuídas a esta ocorrência. Tendo sido uma anomalia com alguma expressão (8%), verifi-

cou-se que, praticamente em todas as situações observadas, a origem da anomalia é a incorrecta 

sobreposição da camada de acabamento (86%) durante a aplicação do sistema. Dependendo da 

altura dos andaimes para a instalação do sistema, este pode ter de ser colocado por camadas (hori-

zontais). A transição entre uma camada nova e uma já aplicada deve ser realizada com o cuidado 

de garantir a maior homogeneidade possível ao nível da sobreposição da camada de acabamento. 

As irregularidades na superfície (A-P2) advêm de irregularidades na textura do acabamento pro-

venientes de incorrectas intervenções ou pequenas lacunas de material, ao nível do revestimento. 

A substituição de novo material (TR-B2), ou a aplicação do mesmo sobre o antigo (TR-B3), fo-

ram as técnicas preferidas para a rectificação desta anomalia (Figura 21). 

O fenómeno de visualização das juntas das placas (A-P3) tem origem, sobretudo, em in-

coerências na camada de base ou na estabilidade dimensional das próprias placas de isolante. 

Deficiências na camada de base são resolvidas com a substituição do material de acabamento 

(TR-B2). Porém, a instabilidade dimensional das placas requer a criação de uma junta de frac-

cionamento (TR-C3), de modo a permitir deslocamentos do sistema, ou, em última análise, a 

sua substituição (TR-C6). O empolamento do acabamento (A-P4) requer, obrigatoriamente, a 

substituição do mesmo. Com o intuito de procurar resolver as causas desta anomalia, foi consi-

derada a correcção de disposições geométricas (TR-C5), sendo que neste caso recaem essenci-

almente no tratamento de capeamentos em platibandas, zonas onde a água se pode infiltrar no 

sistema potenciando o aparecimento deste e de outro tipo de anomalias (Figura 21). 

Tal como no empolamento do acabamento, o empolamento das placas (A.P5) também 

pode derivar da infiltração de água no sistema, justificando-se, deste modo, a frequência da 

técnica TR-C5 numa perspectiva de eliminação das causas. Por outro lado, visando a correc-
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ção da anomalia, que geralmente resulta de uma deficiente fixação das placas ao suporte, alia-

da à má preparação do mesmo, surge a necessidade do recurso à técnica TR-C4 - aplicação de 

novo material adesivo e/ou fixadores mecânicos (Figura 21). 

 

 

5. CONCLUSÃO 
 

O estudo desenvolvido no sentido de criar e validar um sistema de inspecção e diag-

nóstico que permita a simplificação do processo manutenção e reparação de ETICS em pare-

des, conduziu ao desenvolvimento de uma análise estatística, que não só permite aportar no-

vos conhecimentos sobre o sistema de isolamento térmico pelo exterior, como reflectir sobre 

as formas de prolongar a sua vida útil. 

Os dados resultantes de inspecções a 146 fachadas em Portugal, com idades variáveis 

ente 3 e 22 anos permitiram a realização de estatísticas interessantes sobre o comportamento 

do sistema, salientando ainda os aspectos mais sensíveis deste tipo de isolamento térmico: a 

reduzida resistência superficial e a propensão para condensações superficiais. 

De facto, as anomalias mais verificadas nas inspecções pertencem ao grupo A-C - 

anomalias cromáticas / estéticas, com especial referência às anomalias A-C.5 - crescimento 

biológico, A-C.6 - outros tipos de alteração da cor e A-C.2 - marcas de escorrências. As refe-

ridas anomalias verificam-se com maior incidência em edifícios cujo sistema foi aplicado há 

mais de 15 anos, com envolvente arborizada e orientação a Norte ou a Este, levando à conclu-

são de que estes factores influenciam grandemente a sua ocorrência, uma vez que são facha-

das menos expostas à radiação solar, e portanto com maior propensão para o desenvolvimento 

de condensações superficiais e acumulação de matéria orgânica na superfície. 

Por outro lado, o grupo A-M - anomalias de rotura dos materiais é o que mais vezes 

apresenta sintomas de necessidade de intervenção urgente, uma vez que influem directamente 

a prestação térmica do ETICS. Os resultados obtidos permitiram verificar que o sistema de 

isolamento térmico pelo exterior é particularmente sensível a impactos, visto que a sua resis-

tência superficial é bastante reduzida. 

Adicionalmente, a campanha de inspecções revelou que a maioria das reparações re-

sulta de iniciativas próprias dos utilizadores e não de intervenções especializadas, prejudican-

do o funcionamento térmico ou a estética exterior do ETICS. 

De uma forma geral, os resultados obtidos revelam a importância de se aplicar um cor-

recto plano de manutenção. O sistema de inspecção e diagnóstico apresentado é uma possível 

ferramenta que facilita as inspecções, diagnósticos e reparações, sem necessidade de uma en-

tidade especializada. 

Conclui-se ainda que 30% nas anomalias verificadas se devem a erros de concepção 

ou execução, indicando que, através de um maior controlo na fase inicial dos trabalhos, se 

pode vir melhorar a durabilidade efectiva do sistema ETICS. 
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