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RESUMO 

A presente dissertação tem por pressuposto a consideração dos diferentes sistemas de construção 

modular em utilização atualmente, bem como as diferenças entre os mesmos, em especial no que se 

refere ao comportamento sísmico. Em particular, são descritos os sistemas de construção modular em 

madeira, em aço leve e em aço galvanizado, acompanhados de uma breve referência à construção dita 

tradicional, nomeadamente em betão armado e alvenaria de tijolo. 

Foi no seguimento de um estágio na empresa FCM, Construções S.A. e em parceria com a empresa 

Modiko®, que surgiu a hipótese de efetuar o acompanhamento de uma obra dotada do sistema pré-

fabricado em estudo, para construção de uma moradia unifamiliar com estrutura metálica modular de 

dois pisos, bem como toda a preparação necessária que antecede a sua realização, nomeadamente 

contato com fornecedores, planeamento de obra e adjudicações relevantes. O processo construtivo e 

elementos empregues são descritos em detalhe significativo, fazendo-se acompanhar das 

considerações e ilustração fotográfica imprescindíveis à sua compreensão.  

Posteriormente efetua-se uma análise comparativa entre a construção modular metálica e a construção 

em betão armado e alvenaria de tijolo, tanto ao nível financeiro, como dos próprios métodos 

construtivos para ambos os sistemas. 

Por fim e relativamente a desenvolvimentos futuros, pode-se aprofundar o tema da construção modular, 

nomeadamente o estudo detalhado do comportamento destes sistemas na eventual ocorrência de 

atividade sísmica e relativamente à sua sustentabilidade ambiental. 
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Construção modular metálica, construção modular, construção em LSF, construção modular em 

madeira e construção tradicional. 
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ABSTRACT 

This dissertation considers the different modular construction systems in use today, as well as the 

differences between them, especially regarding seismic behavior. In particular, modular wood, light steel 

frame and galvanized steel constructions systems are described, accompanied by a brief reference to 

so-called traditional construction, namely reinforced concrete and brick masonry. 

Following an internship at FCM, Construções S.A. together with a partnership with the Modiko®, it was 

possible to follow up on a work with prefabricated system under study to build a single-family house with 

a steel structure, a two-story building, as well as all the required preparations. This included contact with 

suppliers, construction planning and relevant procurement. The construction process is analyzed and 

described in detail, including all necessary considerations and photographic illustration, for the proper 

understanding of the method. 

Subsequently, a comparative analysis was carried out between the modular steel construction and the 

reinforced concrete and brick masonry construction, both at the financial level and the construction 

methods. 

Finally and regarding future developments, the subject of modular construction can be deepened, 

namely the detailed study of the behavior of these systems when subjected to seismic actions and in 

regarding their environmental sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tema da presente dissertação surgiu na sequência de um estágio na empresa FCM - Construções 

S.A., na qual, perante o início de funções como diretora de obra adjunta, concentraram-se as atenções 

na execução e estudo da obra em questão. Esta apresenta características díspares relativamente aos 

processos de construção habitualmente focados no programa curricular de Engenharia Civil, visto 

prever a utilização de um sistema de construção modular, ao invés de métodos mais correntes e, como 

tal, alvo de maior atenção no desenvolver da formação académica na área. Embora a direção de obra 

requeira, como expectável, o recurso a conhecimentos multidisciplinares da engenharia aplicada à 

construção, porventura excessivamente abrangentes para cobrir na totalidade neste documento, a 

dissertação que se desenvolve em seguida centra-se particularmente nas especificidades do sistema 

modular, visto ser considerado uma alternativa face à prática corrente. 

 

1.1. ENQUADRAMENTO E MOTIVAÇÃO 

Os métodos construtivos empregues no exercício da engenharia civil encontram-se em constante 

evolução. Atualmente, executar uma obra não depende exclusivamente dos materiais localmente 

disponíveis, existem diversas técnicas e materiais compósitos que conseguem proporcionar vasta 

liberdade criativa, a nível de projeto, e permitem geometrias e prazos anteriormente inalcançáveis. 

O termo construção modular é utilizado para designar a técnica construtiva onde se recorrem a 

unidades tridimensionais, elementos individuais que em conjunto compõem a estrutura do edifício sem 

necessidade de suporte adicional, sendo previamente produzidos em fábrica com diferentes materiais 

para posteriormente serem transportadas para o local de implantação, no qual são montadas, ligadas 

entre si e a uma fundação concebida e preparada à priori, formando assim a estrutura do futuro imóvel. 

[1] 

Embora recentes, cada vez surgem mais empresas especializadas na construção modular, assistindo-

se a um forte crescimento inicial deste sistema, nos últimos anos, em Portugal. Ainda um nicho de 

mercado, revela ser uma opção fiável e relativamente acessível para particulares com interesse em 

investir em casa própria, dependendo naturalmente do construtor contratado, das configurações, 

dimensões e aparência pretendida para a habitação. Este tipo de construção já envolve vários tipos de 

materiais, entre os quais a madeira, o betão e o aço. 

De um modo muito genérico, esta categoria de sistema de construção apresenta múltiplas vantagens 

como prazos mais curtos e maior controlo do método de execução e, deste modo, menor probabilidade 

de execução defeituosa, podendo os edifícios resultantes ser ainda reiteradamente melhorados e 

aumentados, visto serem construídos em módulos, além do preço relativamente competitivo dada a 

negociação antecipada de grandes quantidades de materiais. 

É importante notar que existe a ideia preconcebida que a construção modular representa poupança 

face à construção típica de um edifício convencional, embora seja prudente dar atenção à análise e 
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avaliação das condições geológicas e geotécnicas do terreno que requer cuidados adicionais, os quais 

não se encontram previstos no valor apresentado pelos fabricantes de sistemas modulares. A natureza 

embrionária deste sistema em Portugal também leva a um limitar da oferta de empreiteiros experientes 

na sua execução, reduzindo a concorrência e agravando, por conseguinte, os valores em causa. Esta 

dissertação pretende, também, testar este postulado. 

 

1.2. OBJETIVOS E METODOLOGIA 

A presente dissertação tem como objetivo primordial o acompanhamento de uma obra, nomeadamente 

uma moradia unifamiliar com estrutura metálica modular de dois pisos, bem como a análise comparativa 

financeira e dos métodos construtivos entre a construção modular metálica e a construção dita 

tradicional. 

A construção modular, além de proporcionar acessibilidade económica, constitui uma evolução no meio 

onde nos inserimos, produzindo variações arquitetónicas inovadoras e sustentáveis. Esta é uma 

construção adaptável, proporcionando uma tipologia habitacional flexível, tanto em utilização como a 

nível de dimensões das suas áreas e espaços, sendo importante para responder às necessidades de 

um desenvolvimento urbano crescentemente veloz. 

 

1.3. ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

A dissertação aqui apresentada encontra-se dividida em 5 capítulos. 

No primeiro capítulo faz-se uma breve menção à razão de desenvolvimento deste tema. 

No capítulo seguinte, designado por Estado de Arte, introduzem-se as diferentes metodologias de 

execução da construção, nomeadamente a construção modular em madeira e aço, bem como a 

construção dita tradicional. Ainda se concebem breves comparações sobre o comportamento destes 

diferentes sistemas construtivos relativamente ao seu comportamento sísmico. 

No seguimento do estágio curricular, foi efetuado um acompanhamento de uma moradia unifamiliar de 

tipologia T3, que é descrita no capítulo 3. 

No capítulo 4, distinguem-se as diferenças dessa mesma moradia em estrutura modular metálica e 

uma hipotética construção equivalente em betão armado e alvenaria de tijolo, analisando não somente 

as diferenças construtivas, mas ainda as diferenças em termos de custos e de prazos. 

No capítulo final, passa-se a tecer considerações relativamente a desenvolvimentos futuros, como o 

serão por exemplo o estudo do desempenho sísmico deste tipo de estruturas modulares.  
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2. CONSTRUÇÃO MODULAR 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os métodos construtivos empregues no exercício de obras de engenharia encontram-se em constante 

progresso. Atualmente, executar uma habitação já não depende exclusivamente das matérias locais, 

embora se observe um ressurgimento de alguns métodos tradicionais. A crescente variedade de 

técnicas e materiais possibilita configurações e prazos de execução que anteriormente não seriam 

possíveis. 

O presente capítulo é resultado da pesquisa e recolha de informação sobre os diversos sistemas 

construtivos disponíveis, bem como a sua origem. 

 

2.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE CONSTRUÇÃO MODULAR 

O conceito de construção modular, como é correntemente denominado, remonta à antiguidade, 

sofrendo evoluções ao longo do tempo. Genericamente, considera-se pertencente a este tipo de 

conceção uma qualquer construção realizada através de módulos pré-fabricados, sendo estes 

transportados até ao local da respetiva implantação e posteriormente interligados e instalados. 

Apresenta-se como uma alternativa rápida face à construção dita tradicional, contudo será importante 

notar que as evoluções desta tecnologia tornam a sua descrição, nestes termos, pouco precisa. 

Para além de módulos comuns, já de si adaptáveis, existem outros, construídos de base, que permitem 

a sua personalização em maior detalhe, executados em diversos materiais como madeira, aço ou 

betão. 

Neste tipo de construção destaca-se a necessidade de atentar numa cuidada avaliação das condições 

geológicas e geotécnicas do terreno com vista a garantir uma base apropriada na qual assenta toda a 

estrutura. 

 

2.2.1. HISTÓRIA DA CONSTRUÇÃO MODULAR 

Os primeiros protótipos para pré-fabricação de edifícios foram desenvolvidos há largos anos. Embora 

os povos primitivos, por natureza nómadas, se encontrassem predominantemente em movimento, 

deslocando-se em busca de novos ambientes, a própria necessidade de abrigo temporário nestes 

locais obrigava à execução de habitações primitivas ou cabanas (Figura 1). Com vista a evitar a procura 

constante de matérias-primas em cada nova deslocação, os povos nómadas reuniam todos os 

materiais de construção que se apresentassem viáveis para montagem rápida e simples que, após 

algum tempo, permitissem a desmontagem e mudança para outro local. Assim, era importante que os 

materiais em questão, de certo modo já pré-fabricados, fossem leves, fáceis de manusear e não 

comportassem peças individuais em excesso. Cada peça era selecionada para cumprir uma função 
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desejada, sendo rusticamente trabalhada e modelada. Em suma, as primeiras tentativas de execução 

sistematizada de edifícios são reconhecíveis nestas residências nómadas. [2] 

 

 

O desenvolvimento da construção em madeira surgiu em resposta à escassa mão-de-obra após a 

Primeira Guerra Mundial. As paredes exteriores eram emolduradas por vigas de madeira e a estrutura 

consistia em painéis de altura de um andar, geralmente cobertas com uma membrana e posteriormente 

eram revestidas com placas de madeira pregadas diretamente na estrutura. [3] Foram estas as 

primeiras construções, precursoras dos edifícios de estrutura semelhante à corrente. Cada elemento 

era dimensionado e modelado individualmente para executar uma tarefa específica, distinguindo-se os 

elementos estruturais dos elementos de divisão de áreas. O passo seguinte consistiu na colocação de 

vigas assentes em fundações em alvenaria de pedra, evitando assentamentos e a própria 

decomposição dos materiais, muitos deles orgânicos. A combinação destes elementos, contabilizando-

se aqui fundações, pilares e vigas superiores, formavam por fim uma estrutura de madeira 

genericamente correspondente à aceção atual do termo. O desenvolvimento a longo prazo desta 

técnica levou ao apurar da construção de estruturas em madeira exposta (Figura 2). [2] 

Com a crescente procura por habitações facilmente transportáveis, aliada às tradições locais de 

construção em madeira, deu-se uma rápida industrialização deste material, dada a abundância do 

mesmo. Os métodos de construção foram sendo sistematizados, permitindo o seu fabrico em série, 

ainda hoje muito empregue. [2] 

 

 

Figura 1 - Abrigos nómadas [2] 

Figura 2 - Casas de campo, museu ao ar livre, Bad Windsheim, Alemanha [2] 
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No início da revolução industrial, ferro de alta qualidade tornou-se amplamente disponível em grandes 

quantidades. Ferro fundido, e posteriormente ferro forjado e aço, introduziram novas possibilidades no 

universo da construção. O posterior desenvolvimento de sistemas baseados na produção do maior 

número possível de elementos pré-fabricados idênticos resultou na introdução de materiais fundidos e 

laminados, disponíveis como produtos semiacabados de fábrica, tornando-se assim possível calcular 

e dimensionar elementos de construção de acordo com as cargas reais aplicadas. [2] 

A fabricação de aço de baixo teor em carbono, na forma de secções laminadas, tornou-se o alicerce 

das estruturas modulares. Os primeiros desenvolvimentos importantes no percurso das estruturas 

modulares em aço ocorreram com a construção de estufas (Figura 3). Dada a colonização de territórios 

distantes, deu-se a importação em massa de plantas exóticas para a Europa, tornando 

subsequentemente as casas envidraçadas com elevado impacto visual. [2] e [4] 

 

 

Na sequência do ferro surgiu ainda outro material de construção de elevado desempenho. O jardineiro 

Joseph Monier concebeu vasos de betão mais estáveis e resistentes por intermédio da inserção de 

arame nos mesmos, tendo posteriormente sido possível, com a continuação do progresso desta 

técnica, desenvolver os primeiros elementos em betão armado. O empresário francês E. Coignet terá 

sido o primeiro a empregar elementos pré-fabricados em betão com a construção do casino de Biarritz, 

em 1891 (Figura 4). Um outro empresário e construtor, François Hennebique, cinco anos depois, 

desenvolveu portarias para as ferrovias francesas (Figura 5) que se julgam ter sido as primeiras 

unidades modulares em betão. [2] 

  

  

Figura 3 - Palácio de Cristal, Hyde Park, Londres, Reino Unido 1851, Joseph Paxton [2] 

Figura 4 - Elemento pré-fabricado em betão armado, França, 

François Coignet, 1854 [2] 

Figura 5 - Posicionamento de uma portaria de 

Hennebique, 1896 [2] 



 

6 

Após a primeira grande guerra, com a falta de habitação disponível e escassez de materiais de 

construção, constatou-se uma procura crescente por moradias unifamiliares, levando à experimentação 

com novos métodos de construção. Perante a sua inatividade no pós-guerra, a indústria do armamento, 

inspirada na arquitetura em aço vigente nos Estados Unidos da América e Reino Unido, assumiu o 

papel de desenvolver novos sistemas para a construção de habitações após 1925. Em 1932 foram 

criados vários sistemas de construção mista em madeira e aço, seguindo-se, com a posterior melhoria 

da situação económica, a dedicação da indústria da siderurgia à construção de habitações em aço, 

com recurso a esquadrias ou painéis em altura. [2] e [3] 

Nos Estados Unidos da América, já no último quarto do séc. XIX, entrou em expansão a indústria das 

moradias unifamiliares, tanto para residências fixas, como móveis, podendo ser construídas pelos 

próprios moradores, embora leigos. [2] 

 

2.2.2. CONSTRUÇÃO MODULAR EM MADEIRA – WOOD FRAMING 

No século XIX observou-se um crescimento populacional significativo no continente americano, do qual 

resultou a incapacidade dos métodos de construção tradicional em assistir as necessidades de 

habitação no mercado, tornando-se assim perentório desenvolver um sistema mais rápido e barato com 

vista a aumentar a produtividade. A solução encontrada na época, denominada por wood 

framing, ou estrutura de madeira, consistia na utilização deste material como principal elemento 

estrutural dos edifícios de habitação dado ser amplamente disponível localmente. 

Conforme referido previamente, o material estrutural deste sistema era a madeira, aplicada sob a forma 

de perfis leves compostos por madeira maciça, contraventados com placas em OSB, que revestem 

paredes e coberturas (Figura 6). Estruturalmente, esta disposição de materiais permitia suavizar os 

efeitos da anisotropia, ou seja, a variação do comportamento mecânico conforme a direção do esforço 

aplicado – muito característica deste material – permitindo desta forma o reaproveitamento de 

fragmentos de madeira descartados. [5] 

 

 

 

Figura 6 – Alternativas de Wood Frame [20] 
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A estrutura deste sistema é constituída por montantes, funcionando como pilares verticais em madeira 

com altura equivalente ao pé-direito: 

- por travessas, peças estruturais horizontais que fornecem suporte aos vãos, concebendo apoio de 

maneira a diminuir os comprimentos de encurvadura dos pilares; 

- por barrotes, que oferecem suporte ao pavimento térreo; por chapas de revestimento verticais em 

OSB, que contrariam a ação da água quando colocada uma membrana hidrófuga que permite a saída 

interna de vapor e evita a penetração de humidade do exterior; 

- por chapas para os barrotes ou soalho, constituídas por placas em OSB com espessura superior às 

anteriores para conferirem um efeito positivo de contenção lateral às travessas e aos barrotes 

(diminuindo os efeitos de torção); 

- por isolamento térmico constituído por lã mineral; 

- por fita impermeável de borracha, rematando a interface entre as fundações e as peças de madeiras 

que ficam em contacto com estas; 

- por contraventamentos dos montantes nas extremidades da estrutura; 

- por placas de gesso cartonado; 

- pelas instalações de infraestruturas (Figura 7). [5], [6] e [7] 

 

 

Neste tipo de construção, a carga é transferida diretamente ao solo através do sistema estrutural do 

edifício. A carga vertical é transmitida através de um sistema de treliças e vigas. As vigas de fundação 

transmitem a carga para o solo e o sistema principal transfere a carga do vento lateral para a fundação 

através de um sistema de corte e diafragmas flexíveis. É importante, neste caso, que o solo seja 

avaliado do ponto de vista geológico e geotécnico de forma a que seja concebida uma solução de 

fundações económica e segura. Resulta deste método de construção uma estrutura em caibros e 

barrotes de madeira, conectados através de espigões, cunhas e entalhes, sendo os espaços entre 

estes elementos encaixados preenchido com argamassa e pedras ou tijolos. Esta estrutura é 

posteriormente revestida por contraplacado ou placas OSB, constituindo, desta forma, um revestimento 

estrutural, particularmente nas paredes e telhados. As treliças transferem a carga por gravidade e as 

Figura 7 - Estrutura Wood Frame [21] 
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cargas laterais para as paredes inferiores. É habitual usar-se uma viga central, em madeira ou aço 

(este material é usado quando os vãos são muito longos) para suportar as cargas de piso e as transferir 

para os pilares. Se forem usadas vigas de pequeno tamanho em vãos, necessitando de emendas, estas 

podem causar problemas de estabilidade, sendo suscetíveis a problemas locais causados por cargas 

pontuais de maior dimensão. As habitações são então finalizadas com madeira decorativa, seja com 

reboco e tijolos ou tábuas plásticas sobrepostas, e telhado revestido com telhas asfálticas. [8] 

Um exemplo deste tipo de sistema, em Portugal, é a gaiola pombalina. Em diversos países, os 

elementos estruturais de madeira ficavam frequentemente expostos no exterior, conferindo um traço 

característico à sua arquitetura. [9] 

A velocidade de construção neste tipo de sistema é acelerada, podendo as paredes com perfis de 

madeira integrar a fundação e ser erguidas num único movimento. Relativamente ao isolamento 

térmico, processo que forçosamente recorre a materiais que dificultam a dissipação de calor, a madeira 

apresenta-se como um material por si só significativamente mau condutor térmico, tornando a eficiência 

térmica natural superior nestes sistemas. [6] 

Habitações com estrutura em madeira são concebidas para lidar com forças laterais, análogas às 

produzidas durante um evento sísmico, no qual a estrutura é sujeita a deslizamento com alternâncias 

bruscas de movimento. Com vista a controlar estes movimentos, os elementos estruturais da cobertura 

e dos pisos devem estar solidarizados aos das paredes até às fundações, resultando daí a importância 

do revestimento estrutural, reduzindo as forças de elevação que ocorrem nas paredes, devido às forças 

laterais, por fixação às fundações, conjugando todos os perfis para resistir em conjunto. [8] 

Uma das principais vantagens deste sistema construtivo é a maior produtividade, associada aos 

tapumes verticais, uma vez que as chapas de OSB podem ser produzidas em largas dimensões. A 

madeira é por natureza um material renovável e de baixo impacto ambiental, podendo ser facilmente 

obtida na maioria dos locais, permitindo a utilização de equipamentos de menor porte e não 

especializados, tanto para transporte como para armazenamento das peças. Este tipo de construção 

gera menos resíduos, o tempo de obra é mais reduzido, as construções são duráveis, flexíveis e 

resistentes. [6], [7] e [8] 

Este tipo de construção apresenta também um número de desvantagens na sua utilização, devendo 

referir-se que a superfície rugosa das chapas de OSB exige maiores cuidados com acabamentos ou 

necessita obrigatoriamente de outro tipo de revestimento. O uso de betão armado e de aço não é 

completamente excluído destas construções, uma vez que é frequentemente utilizado, por exemplo, 

nas lajes de piso e em vigas em longos vãos, respetivamente. Outra desvantagem é a necessidade de 

existir um maior cuidado tanto na execução da estrutura, como em projeto, porque muitos elementos 

não podem ser partidos ou cortados. A altura das edificações é reduzida, existe pouca oferta de mão-

de-obra, bem como de ferramentas especializadas. [6], [7] e [8] 
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2.2.3. CONSTRUÇÃO MODULAR EM LSF – LIGHT STEEL FRAME 

A sigla LSF designa as iniciais da expressão inglesa Light Steel Frame e significa, em tradução livre, 

estrutura leve em aço. É um método construtivo que tem por base a utilização do aço como principal 

material estrutural, fabricado por moldagem de chapas com baixa espessura e revestidas com zinco 

através da galvanização por imersão a quente e detêm a sua forma final quando moldadas a frio através 

de um processo industrial. [10] 

Isto significa, genericamente, que a estrutura do edifício, normalmente executada em ferro e betão, é 

neste método inteiramente executada em elementos de aço, pré-fabricados. Os perfis utilizados, 

moldados em chapa de aço galvanizado, apresentam espessuras reduzidas e são desenvolvidos 

atendendo à sua futura união por via de parafusos, dando forma à estrutura final. As estruturas são 

posteriormente revestidas, interior e exteriormente, com múltiplos materiais de alta qualidade e 

produção industrial, nomeadamente placas de OSB, que servem de base para a fixação dos materiais 

de acabamento das fachadas, e lã mineral, que é colocada no espaço existente entre os perfis por 

forma a isolar acusticamente e a aumentar as propriedades térmicas da parede. O revestimento interior 

das paredes é feito com recurso a placas de gesso cartonado, aparafusadas diretamente à estrutura 

metálica e, no revestimento exterior, pode optar-se pelo sistema ETICS, utilizando-se placas EPS 

(garantem isolamento térmico), rede de fibra de vidro (confere resistência mecânica) e revestimento 

(protege de infiltrações e promove o acabamento final). A execução das lajes e da cobertura (Figura 8) 

é feita de forma análoga, com a exceção que se deverá garantir a impermeabilização desta última, com 

a aplicação de barreira pára-vapor, placas de isolamento térmico e a solução de impermeabilização 

adotada em projeto, como por exemplo tela PVC, evitando a degradação dos materiais pela ação da 

chuva. [10] 

O sistema LSF é, em geral, executado sobre uma fundação contínua em betão armado, por forma a 

promover a distribuição contínua da carga ao longo das paredes, sendo que estas são fixas às 

fundações através de buchas de ancoragem e compostas por perfis leves galvanizados, denominados 

montantes, colocados na vertical. Após a conclusão das paredes de piso (Figura 9), executa-se a 

estrutura da laje do piso superior (Figura 10). As paredes interiores são erguidas através de perfis 

metálicos (Figura 9), fixos por parafusos, garantindo desta forma a flexibilidade da estrutura. As 

infraestruturas são executadas desde a fundação até aos locais onde se colocam os terminais de 

utilização das diferentes redes. Relativamente aos vãos de janelas e portas, as caixilharias a usar 

devem ter comportamento térmico favorável, providas, por exemplo, de vidro duplo. [10] 

   

 
  

Figura 8 - Cobertura em LSF [19] Figura 9 – Paredes de piso e paredes 

interiores em LSF [19] 

Figura 10 – Laje de piso em LSF e OSB 

[19] 
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Este tipo de construção é sustentável, uma vez que o material empregue pode ser reciclado sem perder 

as suas propriedades. [11] 

Deve notar-se que a designação de “leve” não se refere aqui apenas à leveza do material, remetendo 

também para a leveza da própria estrutura metálica e da construção resultante. O peso diminuto é 

resultante do processo de fabrico, por oposição a perfis laminados a quente que apresentam 

frequentemente um peso mais elevado. Este método permite obter edifícios de baixo peso e por esse 

motivo é utilizado sobretudo em construções de altura reduzida, com vantagens no comportamento 

sísmico e ao nível da exigência das condições de fundação. 

A natureza ligeira do material reduz ainda a necessidade de recorrer a equipamentos e maquinaria 

pesada neste sistema de construção, salientando a sua flexibilidade. Acresce ainda o facto de permitir 

qualquer tipo de acabamento interior e exterior, sendo, portanto, recorrente a sua utilização na 

reabilitação urbana de edifícios antigos, que por natureza raramente apresentam grande altura e 

encontram-se frequentemente assentes em fundações incapazes de suportar cargas muito 

expressivas. A montagem deste tipo de estruturas recorre a equipamentos mecânicos, exigindo que as 

operações de manuseamento sejam rápidas e sequenciais. A produção de elementos pré-fabricados 

em série é um benefício, uma vez que há maior controlo em ambiente fechado. Outras vantagens deste 

tipo de construção são a possibilidade de adaptação e disposição dos módulos, bem como a sua 

flexibilidade de espaços e facilidade de manutenção. Sendo um sistema de fácil montagem, uma vez 

que os perfis em aço são produzidos fora do local da obra, também o tempo de construção é mais 

reduzido e, por conseguinte, mais económico. Assim, o sistema LSF adapta-se à diversidade das 

moradias unifamiliares, permitindo acrescentar ou retirar módulos. [10] 

No entanto, existem algumas desvantagens uma vez que o aço é enformado a frio, nomeadamente a 

suscetibilidade deste material para fenómenos de instabilidade, a ocorrência de esmagamento da alma 

dos perfis pela ação de cargas concentradas, a existência de deformações por torção superiores, o 

endurecimento do aço e o elevado custo individual deste tipo de perfis, devido ao processo de 

galvanização, instigando um complexo dimensionamento deste tipo de sistema construtivo. [11] Além 

disso, existem patologias a ter em conta neste tipo de construção, designadamente a corrosão, as 

deformações, a encurvadura local ou global e a rotura, sendo assim necessário adotar medidas 

preventivas. [10] 

Durante o processo de fabrico destes painéis em LSF são utilizadas ligações aparafusadas, garantindo 

maior resistência mecânica e, como são simples de dimensionar, fáceis de instalar e têm um custo 

relativamente baixo, são apropriadas aos processos de produção industrial. Estas ligações também 

são utilizadas na ligação de elementos não estruturais à própria estrutura. Foram realizados alguns 

estudos experimentais onde se pode apurar que a rigidez e a resistência ao corte dos painéis em LSF 

é superior quando estes se revestem com placas de OSB em detrimento de placas de gesso cartonado. 

Assim, foi possível concluir que os materiais de revestimento têm influência tanto no comportamento 

estrutural como na resistência destes painéis, sendo que as placas de OSB são uma das principais 

soluções para a estabilidade lateral destas estruturas, e as ligações aparafusadas utilizadas entre estas 

têm influência na capacidade de carga lateral e na rigidez dos painéis. [11] 
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Relativamente à construção em altura, os edifícios integralmente construídos com perfis de aço 

galvanizado, enformados a frio, estão limitados a um número reduzido de pisos, usualmente dois, 

porventura acrescendo pisos enterrados ou semienterrados em betão armado, uma vez que os 

construtores utilizam um método prescritivo, assente em tabelas pré-estabelecidas para todos os 

elementos do edifício, encontrando-se conjeturadas todas as medidas e dimensões como por exemplo, 

larguras de vãos de janelas e de portas e vãos livres de pisos e coberturas. 

A estrutura destas construções em aço leve (Figura 11) é composta por perfis de aço leve zincado tipo 

U e C, calculados, projetados e fabricados com controlo técnico rigoroso. Cada peça da estrutura é 

fabricada em dimensões exatas, pré-definidas, com encaixes e cortes precisos executados 

previamente para cada obra, eliminando o desperdício de material e aumentando a eficiência e a 

rapidez de montagem, aliado a um controlo de qualidade elevado. [12] 

 

 

O produto resultante da construção neste sistema resulta em edificações com aspeto final virtualmente 

indistinto daquele esperado em construção convencional. A principal vantagem reside na integração 

plena de tecnologia moderna, sem descurar resistência ou durabilidade, no processo com vista a obter 

desempenho semelhante ao convencional de forma célere e sustentável. 

 

2.2.4. CONSTRUÇÃO MODULAR METÁLICA 

Neste sistema de construção designam-se peças fabricadas a partir de chapa de aço revestida a zinco 

e posteriormente passam por um procedimento de galvanização, por imersão a quente, conferindo-lhes 

ductilidade e resistência, adquirindo a forma final pretendida através de moldagem a frio. Estes tipos 

de perfis podem ser aplicados estruturalmente, tanto em paredes divisórias, como em paredes 

exteriores, lajes e coberturas. Todos os elementos metálicos são aparafusados entre si por forma a 

conferir flexibilidade à estrutura. 

Figura 11 - Edifício em LSF [23] 
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A construção modular metálica com perfis em aço galvanizado é muito semelhante à construção em 

LSF, a grande diferença reside no facto de, nesta última, os perfis serem mais leves, permitindo, por 

essa razão, diminuir a robustez da fundação onde estes perfis assentam. 

A Modiko® é uma empresa a operar em território nacional que apresenta um sistema de construção 

modular patenteado. Produzem todos os elementos estruturais necessários a um projeto de construção 

modular metálica, desde pilares, vigas e paredes aos próprios acessórios empregues na sua união. À 

semelhança dos sistemas descritos antecedentemente, o sistema de construção Modiko®, resulta da 

interligação de vários elementos metálicos, pré-fabricados e montados à posteriori diretamente no local 

da obra com recurso somente a equipamento de elevação ligeiro. [13] 

É neste sistema construtivo que a obra descrita no próximo capítulo se enquadra, em parceria com a 

empresa FCM, Construções S.A. 

Todas as vantagens enumeradas para a construção em LSF são análogas à construção modular 

metálica, bem como as desvantagens. 

 

2.3. CONSTRUÇÃO TRADICIONAL 

A construção dita tradicional reporta-se, para os efeitos do presente texto, à construção da estrutura 

reticulada em betão armado e paredes em alvenaria, mais correntemente utilizada em território 

nacional. 

As raízes da utilização da alvenaria em construção remontam à antiguidade, observando-se também 

aqui uma evolução na utilização dos materiais a par de tecnologias alternativas. Este tipo de construção 

continua a apresentar múltiplas vantagens, destacando-se em particular a liberdade arquitetónica que 

admite, por comparação à estrutura modular pré-fabricada alvo deste estudo. Outras características a 

notar, face aos sistemas aqui referidos, incluem a possibilidade de executar vãos de maior dimensão e 

de forma variada, além da construção em altura sem colocar em causa a estabilidade da estrutura. 

O betão tem na sua constituição matéria natural que, em geral, existe em abundância em locais 

variados, mas a construção com este elemento é mais morosa uma vez que carece de cofragens, 

armaduras e, no relativamente à betonagem, esta necessita de, pelo menos, 28 dias para adquirir a 

resistência apropriada. Analogamente, o assentamento de alvenaria também requer períodos 

significativos. [10] 

O betão armado é um material que pode sofrer deterioração, fundamentalmente devido a carências de 

projeto ou de execução, como a fendilhação, a delaminação, a corrosão, a desagregação, as 

infiltrações e as deformações. [10] 
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2.4. COMPARAÇÕES ENTRE ESTRUTURAS MODULARES 

Em seguida, passa-se à descrição comparativa das características dos diferentes métodos de 

construção modular, com particular atenção na sua resposta perante um evento sísmico. 

 

2.4.1. COMPARAÇÃO ENTRE CONSTRUÇÃO MODULAR EM MADEIRA E EM LSF 

No âmbito da reabilitação, o aço tem sido frequentemente usado como alternativa eficaz às estruturas 

em madeira. 

− O aço possui uma relação entre resistência e peso significativamente superior à madeira. 

Assim, apesar da elevada densidade do aço, como material, face à da madeira, uma estrutura 

executada globalmente em aço galvanizado pode apresentar peso inferior relativamente a uma 

estrutura equivalente em madeira. Por conseguinte, os danos provocados pela transmissão de 

vibrações à estrutura serão significativamente atenuados devida à reduzida massa total, reduzindo a 

inércia e transmitindo menores cargas para as fundações. [10] 

−  O aço é um material estável, com propriedades químicas consistentes. Uma vez moldado o 

perfil de aço, este tenderá a conservar as suas dimensões e forma sem variação na espessura à 

exceção de fenómenos de oxidação agressivos. Em contraste, o volume da madeira, sendo o material 

higroscópico, sofre alterações notáveis conforme o teor de água e humidade relativa do ar, podendo 

resultar deste processo torções ou empenamentos. A inconsistência na qualidade da madeira também 

pode resultar em fissuras ou fraturas, num material já por natureza heterogéneo em resistência. [14] 

−  Visto o material e a geometria de um perfil serem estáveis, a estabilidade da estrutura vai 

depender em grande parte da qualidade das conexões entre peças. O LSF geralmente emprega 

parafusos que fornecem uma firme conexão mecânica. Em barrotes de madeira, por exemplo, as 

conexões são habitualmente executadas com pregos, dependentes de atrito. Com o secar da madeira 

ao longo do tempo, as tensões do atrito nos pregos podem diminuir. Ao contrário da madeira, o aço 

não obriga ao uso de químicos corrosivos, tais como conservantes, hidrófugos ou inseticidas, nem 

possui humidade interna que possa corroer ou degradar os conectores. [6] e [8] 

−  A integridade estrutural de uma estrutura em aço galvanizado apresenta menos risco a longo 

prazo por comparação a estruturas de madeira, visto não sofrer apodrecimento. Adicionalmente, é 

imune à ação de térmitas e restantes parasitas capazes de degradar lentamente a integridade estrutural 

dos elementos, diminuindo a capacidade de uma estrutura em resistir a forças sísmicas. 

− Relativamente ao isolamento térmico, o aço é um bom condutor térmico, apresentando pior 

eficiência térmica, o que determina a necessidade da sua proteção, em particular contra o incremento 

rápido da temperatura, como sucede em caso de incêndio. 
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2.4.2. COMPARAÇÃO ENTRE CONSTRUÇÃO MODULAR EM LSF E ESTRUTURAS DE BETÃO 

ARMADO 

−  De forma análoga à comparação anterior com a madeira, a relação entre peso e resistência 

do aço é também superior à do betão, cujas soluções estruturais apresentam massa elevada. Uma 

parede em sistema LSF pesará menos que uma parede equivalente em alvenaria, refletindo-se esta 

diferença no comportamento da estrutura à vibração perante um sismo. Acresce o facto de as cargas 

aplicadas sobre as fundações serem muito inferiores, contribuindo para otimização da solução de 

fundações. [10], [11] e [15] 

− Conforme antes referido, o aço é um material consistente, estendendo-se essa estabilidade 

aos elementos que unem as peças metálicas, em particular parafusos, dado serem também fabricados 

no mesmo material. Pelo contrário, elementos estruturais em materiais compósitos, como o betão 

armado, dependem largamente da composição dos inertes colocados, da sua correta vibração, da 

montagem da armadura, do rigor da cofragem em obra e do adequado tempo de cura. [10], [11] e [15] 

− O betão armado deve a sua resistência à composição das propriedades do betão e do aço. No 

entanto, o betão pode absorver humidade ou apresentar zonas excessivamente porosas ou fissuradas. 

A ação da água nestas zonas fragilizadas pode enfraquecer gradualmente os elementos estruturais em 

questão. O aço não possui humidade interna nem produtos químicos que possam comprometer as 

conexões, embora sujeito, se não protegido, a oxidação.  

− Visto o aço ser um material dúctil, leia-se, mais propenso a deformações ao invés de rotura 

frágil, o comportamento perante a ocorrência de um sismo é favorável. Na eventualidade de torção de 

elementos da estrutura, restariam outros por onde a carga adicional se distribuiria, mantendo 

genericamente o seu equilíbrio. Mesmo perante forças sísmicas de grande intensidade, a área habitável 

da casa manter-se-ia tempo suficiente (e com sinais evidentes de deformação) para permitir a proteção 

e posterior evacuação dos residentes. [15] 

− Todas as paredes exteriores contribuem para a componente resistente da estrutura do edifício, 

pela qual se reparte toda a carga resultante das lajes, paredes e restante conteúdo que venha a ser 

instalado. Assim, estes edifícios podem ser comparados a caixas ou gaiolas metálicas reforçadas pelo 

seu revestimento estrutural, resultando um edifício de peso reduzido cuja carga é distribuída de forma 

equilibrada. [11] 

− Ao invés de uma estrutura em betão armado, o aço não necessita de cofragem nem de respeitar 

tempos de cura. Quando um perfil ou uma viga metálica são colocados no local de implantação, 

encontram-se imediatamente em funcionamento como elemento estrutural, disponíveis para receber 

cargas. [15] 

− A construção em LSF tem menor peso do que a construção tradicional em alvenaria, reduzindo 

consideravelmente as cargas a transmitir à fundação. Para efeitos do comportamento da estrutura à 

atividade sísmica, a menor massa dos pisos contribui para a redução das tensões resultantes, 

apresentando resiliência satisfatória por comparação com estruturas tradicionais. [10] 

 

 

http://www.futureng.pt/baixo-peso
http://www.futureng.pt/revestimento-estrutural
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2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção modular metálica apresenta um comportamento significativamente melhor do que em 

madeira devido à maior garantia de qualidade dos perfis e das suas conexões. Embora estas vantagens 

não sejam tão relevantes em comparação com estruturas em betão armado, a relação entre resistência 

e peso de estruturas modulares metálicas torna as mesmas uma alternativa eficaz aos mais pesados 

sistemas convencionais de betão armado e alvenaria. 

O comportamento de estruturas em betão armado mantém-se o exemplo por excelência de segurança 

tanto à atividade sísmica como às restantes solicitações estruturais. Caso se apliquem bons princípios 

de engenharia aliados a métodos construtivos apropriados, um edifício em betão armado pode e deve 

revelar-se bastante eficiente em resistir a forças sísmicas. Contudo, constata-se que o sistema 

construtivo em LSF alcança um comportamento semelhante introduzindo menor massa, menos mão-

de-obra, reduzidos meios de transporte e de elevação e, consequentemente, com preços ou prazos 

mais competitivos. Adicionalmente, na maioria dos casos de reabilitação de edifícios antigos, 

as vantagens do sistema modular metálico tornam-no frequentemente uma de poucas alternativas 

possíveis para subdivisão de espaços, acréscimo de pisos ou remodelação de coberturas. Acresce 

ainda a atratividade de permitir, fora as necessidades e requisitos de segurança e funcionalidade, obter 

condições de habitação e trabalho em conforto. Assim, obter edifícios simultaneamente seguros e 

confortáveis, conforme seria ideal, pode ser facilitado com recurso a sistemas estruturais em estrutura 

modular metálica. 

A aquisição de habitação particular é, na maioria dos casos, o maior investimento que o cidadão comum 

fará durante a sua vida. Em resultado disso, quaisquer falhas estruturais e restantes inconvenientes 

durante o ciclo de vida de uma estrutura habitável pode constituir uma perda irreparável para os seus 

proprietários. 

Resulta, portanto, que uma das principais vantagens que se deverá reter do sistema modular metálico 

é a democratização e simplificação da satisfação de requisitos de segurança para habitação particular, 

inclusive perante a ação de catástrofes naturais como a atividade sísmica, com garantias de qualidade 

e consistência na construção mesmo em prazos reduzidos. Em território nacional, dada a predisposição 

de Portugal continental à atividade sísmica, esta caraterística torna-se particularmente relevante. 

Relativamente à sustentabilidade da construção modular metálica, existe menor desperdício de 

materiais no local de implantação do edifício, a mão-de-obra necessária para a sua execução é menor 

uma vez que o tempo necessário para a conclusão dos trabalhos também é mais reduzido, diminuindo 

ruídos e dissipação de água, e, por consequência, o impacto negativo sobre o meio ambiente. 

 

 

 

 

  

http://www.futureng.pt/vantagens
http://www.futureng.pt/reabilitacao
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3. CASO DE ESTUDO 

O caso de estudo trata de uma moradia unifamiliar em Alhandra, Vila Franca de Xira, tipologia T2, sem 

condicionantes a relatar que interfiram na construção da mesma com implantação centrada no lote. 

Esta encontra-se em desenvolvimento, resultando de uma parceria entre as empresas FCM – 

Construções S.A. e Modiko® – Modular Constrution Technology, por intermédio de um sistema de 

construção modular cujas principais vantagens assentam na facilidade e velocidade de execução, 

rentabilidade e versatilidade da solução face à construção dita tradicional. 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O projeto da estrutura em questão foi adaptado de construção em LSF para construção modular 

metálica, refletindo-se este facto na alteração da disposição das fundações inicialmente prevista 

(sapatas e vigas de fundação) para ensoleiramento geral, que deve ser rígido, com recurso a blocos 

de betão leve de agregados de argila expandida para aligeiramento da laje de fundação. 

Atendendo ao declive acentuado do terreno, a implantação central da moradia no lote implicou volumes 

significativos de movimentação de terras. 

A solução construtiva prevista em projeto era caracterizada pela estrutura geral em aço, composta por 

elementos perfilados galvanizados a quente, assentes sobre uma laje aligeirada. Consideraram-se 

panos exteriores em chapa de aço, ligados à estrutura e revestidos pelo sistema ETICS com 

acabamento final em reboco areado de cor branca. No alçado principal, pretendeu-se um revestimento 

a reboco de cor cinza e ripado de madeira. A cobertura era plana e não acessível, constituída por uma 

camada de tela de PVC termossoldada, aplicada sobre uma camada de isolamento em EPS e chapa 

colaborante. No interior, recorreram-se a paredes em gesso cartonado pintado, com inclusão de lã de 

rocha. 

Algumas destas características foram parcialmente alteradas no decorrer da obra, como será referido 

mais adiante no presente capítulo. O prazo inicialmente previsto para a execução foi acordado em 7 

meses. 

 

3.2. ANÁLISE DESCRITIVA DA OBRA 

3.2.1. PREPARAÇÃO DO TERRENO 

Com base no projeto de levantamento topográfico, procedeu-se à preparação do terreno abrangendo 

ações de limpeza e movimentações de terras com vista a alcançar o maciço competente e obter uma 

superfície nivelada para posterior implantação da estrutura (Figura 12). A compactação e nivelação do 

terreno encontravam-se condicionadas a respeitar a cota de soleira, exigida pela Câmara Municipal de 

Vila Franca de Xira.  
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Finda a preparação do terreno, procedeu-se à execução da cofragem lateral do piso térreo de acordo 

com o desenho do esquema de montagem (Figura 13). A área de construção da obra situa-se sobre 

um terreno constituído pelo maciço rochoso, integrando calcários e margas, permitindo a execução de 

uma laje aligeirada sob a qual foi colocada a tela de barragem, composta por uma sobreposição de 

duas camadas de manta geotêxtil de 250 g/m2, entre as quais se situam ainda camadas de manga 

plástica e isolamento térmico em XPS de 30 mm (Figura 14). É sobre esta tela que é executada uma 

superfície com 100 mm de espessura de betão de limpeza C12/15 S3 X0 (P) D16 Cl 1.0, na qual irá 

assentar a restante estrutura (Figura 15). Esta solução de fundação apenas foi possível pelo facto das 

condições geológicas e geotécnicas do local o permitirem. 

  

 

 

  

  

 

Figura 12 - Preparação do terreno Figura 13 - Esquema da cofragem lateral do 

piso térreo [13] 

Figura 14 - Execução da tela de barragem Figura 15 - Betão de limpeza 
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3.2.2. MONTAGEM DA ESTRUTURA PORTICADA DO PISO TÉRREO 

Iniciou-se, em seguida, a montagem da estrutura Modiko® com a fixação inicial das chapas de fundação 

metálicas ao betão de limpeza (Figura 16). O correto alinhamento das mesmas, com recurso ao pré-

nivelamento (Figura 17) e dados de implantação do projeto (Figura 18), visa que os seus eixos 

coincidam posteriormente com os eixos dos pilares da estrutura. A fixação foi efetuada por via de 

buchas segmentadas M10 (Figura 19). 

  

  

  

 

 

Seguiu-se a montagem de perfis metálicos Modiko®, em aço galvanizado, cujo funcionamento é 

análogo ao de pilares, sendo estes aparafusados às chapas de fundação correspondentes (Figura 20). 

Os referidos perfis, elemento fundamental do sistema de construção empregue, têm por origem chapas 

de aço galvanizado de classe S275 JR+M, segundo a EN 10025-2, apresentando configuração em “C”, 

3 mm de espessura e furação longitudinal para parafusos M12 nos banzos e na alma, esta última com 

Figura 16 – Chapa de fundação fixa ao betão de limpeza Figura 17 – Alinhamento das chapas de fundação 

Figura 18 - Esquema da implantação das chapas de 

fundação [13] 

Figura 19 – Bucha segmentada M10 [13] 
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furações adicionais de Φ27 (Figura 21). Este formato de perfil é fechado nas extremidades por dois 

topos em forma de “L”, permitindo os encaixes de topo entre perfis nos quais assenta todo o sistema 

de montagem (Figura 22). 

   

 

 

 

Este perfil, combinado com tubos de união, permite obter configurações adicionais, denominados “2C”, 

“3C” ou “4C”, conforme a quantidade de perfis “C” unidos. A configuração “2C” (Figura 23) é 

frequentemente utilizada quer na horizontal, como viga, quer na vertical, como pilar, podendo 

apresentar variados comprimentos padrão e, com recurso a esquadros de ligação (Figura 24), é ainda 

possível ligar banzos entre perfis com vista a obter dimensões distintas. A solução geral obtida pelo 

encaixe dos elementos é uma estrutura porticada, unida exclusivamente por ligações aparafusadas. 

 

 

 

 

Figura 23 - Perfil "2C" [13] 

 

Figura 24 - Esquadro de ligação 

 

Os perfis “3C” (Figura 25), constituídos pela união entre perfis “2C” e “C”, são obtidos com recurso a 

uma peça especial de união, apresentando a forma de uma calha em “U”, cuja montagem se executa 

previamente à acoplagem dos pilares nas chapas superiores das respetivas chapas de fundação 

(Figura 26), procedendo-se em seguida à fixação, por via de varões roscados, também à chapa inferior 

(solidarizada com o betão de limpeza). 

LEGENDA 

1- Sapata “2C” 

2- Porca M16 

4- Perfil “2C” 

5- Parafuso M12x25 

6- Porca M12 

Figura 20 - Sapata aparafusada ao pilar Figura 21 – Esquema de montagem dos 

pilares às chapas de fundação [13] 

Figura 22 – Perfil MODIKO “C” [13] 
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Na sequência da instalação dos pilares, dá-se a instalação de perfis Perflex, semelhantes em 

configuração aos restantes perfis MODIKO “C” salvo a ausência de topos (Figura 27). Para efeitos do 

processo construtivo modular, os perfis Perflex desempenham a função de estrutura secundária (Figura 

28), empregues na fixação de painéis de parede e padial ou como vigas de tecto e piso, nos quais 

assentam chapas de cobertura (podendo recorrer-se aqui a contraplacado marítimo ou chapas 

caneladas, conforme se pretenda cobertura acessível ou não, respetivamente). 

  

  

Procedeu-se então à montagem dos referidos perfis para paredes (Figura 29), com recurso a esquadros 

de ligação colocados nos topos dos mesmos com vista a melhor os solidarizar com a alma dos pilares 

auxiliados de parafusos M12x25. Os esquadros dispensam verificação métrica uma vez que 

apresentam pré-furação de fábrica. São aplicados três perfis Perflex aproximadamente equidistantes, 

sendo o primeiro colocado ao nível do betão de fundação e os restantes respeitando as distâncias 

LEGENDA 

1-Perfil MODIKO 

“2C” 

2-Perfil MODIKO “C” 

3-Calha “U” de 

fixação 

4-Parafuso M12x60 

5-Porca M12 

 

Figura 25 - Esquema de montagem do perfil 

MODIKO "3C" [13] 

Figura 26 - Montagem dos pilares 

LEGENDA 

1-Perfil Perflex 

2-Esquadro de ligação 

3-Parafuso M12x25 

4-Porca M12 

Figura 27 - Esquema de montagem do perfil Perflex [13] Figura 28 - Montagem dos perfis Perflex 
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previstas no esquema de montagem (Figura 30). Neste processo os reforços da secção em “C” são 

orientados para o exterior da moradia. 

  

  

Somam-se a estes os perfis de fixação às caixilharias (Figura 31), assim como os de periferia da 

cobertura que terão por função a instalação e suporte dos painéis de fachada, com funcionamento 

análogo a uma platibanda, por aparafusamento no perfil “C” exterior da viga de cobertura. São 

adicionados a estes perfis um par de tarugos de 290 mm, de maneira a promover a união das almas 

da viga de cobertura e perfil Perflex. Por fim, instalam-se calhas “L” de fixação que serão utilizadas 

(Figura 32), como o nome indica, na fixação dos painéis de fachada à restante estrutura por via de 

parafusos de porca M12, também estes com pré-furação. 

  

  

Montados os perfis Perflex, segue-se a montagem das vigas sobre o topo dos pilares (Figura 33). 

Primeiramente são aplicadas vigas cujo sentido lhes permita assentar diretamente sobre os pilares 

(sentido principal ou mandante) sendo-lhes posteriormente acrescentadas vigas colocadas ao corte 

(sentido secundário) com fixação direta nas vigas de sentido principal. Esta ligação é efetuada com 

Figura 29 - Montagem dos perfis de parede Figura 30 - Esquemas de montagem dos perfis Perflex de parede [13] 

Figura 31 - Perfis de fixação da caixilharia Figura 32 - Instalação das calhas "L" de fixação 
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recurso a parafusos M12x25 e, quando se pretenda continuidade numa viga principal, os topos da viga 

são aparafusados simultaneamente ao pilar e à viga adjacente. No caso das vigas de sentido 

secundário, com vista a maximizar a área de contacto entre perfis e reduzir o esforço de arranque e 

punçoamento a que os parafusos se encontram sujeitos, são empregues acessórios em “U” (Figura 34 

e Figura 35). 

   

 

  

O processo seguinte será a montagem de diagonais. As diagonais de tecto (Figura 36) são instaladas 

em múltiplos cantos dos módulos, sendo aparafusadas diretamente ao banzo inferior do perfil, 

cumprindo funções de travamento e esquadria, assim como as diagonais de parede (Figura 37), que 

são colocadas entre pilares exteriores, cuja fixação depende de acessórios de diagonal aparafusados 

aos pilares e a ganchos de ancoragem que serão chumbados na superfície do betão. 

  

  

Por fim, o fecho da estrutura (Figura 38) é executado com caixas de fecho (Figura 39) aplicados sobre 

os topos da estrutura no sentido das vigas principais. Estas encontram-se disponíveis em dois 

tamanhos distintos, 150 e 300 mm, com vista ao fecho de vigas “2C” (Figura 40) e “4C” (Figura 41), 

respetivamente, empregando parafusos M12x25, exceto no sentido transversal onde se usam 

parafusos M12x45. 

Figura 33 - Montagem das vigas Figura 34 - Acessórios de ligação 

em "U" 

Figura 35 - Pormenor dos acessórios em "U" 

empregues 

Figura 36 - Instalação das diagonais de tecto Figura 37 - Instalação das diagonais de parede 
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3.2.3. MONTAGEM DOS PAINÉIS DE FACHADA 

Os painéis de fachada contemplam paredes, padiais e platibandas, também estes dispondo de medidas 

padrão. São elementos modulares obtidos pela união de uma chapa perfilada em aço laminado a frio 

P11-100-12, metalizada, de classe S250 DG+Z (Figura 42) e uma placa de isolamento térmico em EPS 

e auto-extinguível (com classificação ao fogo E), classe 200 com 120 mm de espessura com recurso a 

um adesivo monocomponente de poliuretano (ADESAN CPS-B) (Figura 43). A largura destes 

elementos pode tomar valores de 525 e 1050 mm, obrigando a métrica estrutural do perímetro da 

habitação a assumir um valor múltiplo destes. Relativamente à altura dos painéis, dispõem-se de 

configurações próprias para paredes de rés-do-chão, pisos em altura, platibandas e padiais, podendo 

estes últimos variar conforme a necessidade de estore no vão exterior. 

Figura 38 - Estrutura porticada do piso térreo 

Figura 39 - Esquema de 

caixa de fecho [13] 

Figura 40 - Instalação de caixa de fecho "2C" Figura 41 - Instalação de caixa de fecho "4C" 
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Qualquer dos referidos painéis é colocado em obra parcialmente acabado de fábrica apresentando em 

todas as faces entalhes com vista à montagem por simples justaposição, lateralmente ou em altura, e 

identificação numérica (Figura 44 e Figura 45). Os painéis dispõem de uma primeira demão de 

argamassa para colagem e revestimento de placas, assim como uma rede de fibra de vidro tipo capoto 

com 160 g/m2, em toda a sua superfície (Figura 46). 

   

  

 

Os painéis são colocados em conformidade com a sua numeração e projeto pertinente (Figura 47 e 

Figura 48), sendo fixos a calhas em “L” com parafusos autoperfurantes. Após a colocação de todos os 

painéis de fachada, rematam-se fechos de canto dos pilares e ombreiras (Figura 49 e Figura 50) com 

a colocação de peças EPS (Figura 51) e espuma de poliuretano não expansível, de maneira a mitigar 

as pontes térmicas existentes nestes pontos. 

Figura 42 - Chapa perfilada em aço laminado a 

frio [13] 

Figura 43 - Pormenor do isolamento térmico 

(EPS) dos painéis de fachada 

Figura 44 - Detalhe dos entalhes nos 

painéis de fachada 

Figura 45 - Detalhe da numeração dos 

painéis de fachada 

Figura 46 - Pormenor do acabamento 

com argamassa e rede de fibra de vidro 

dos painéis de fachada 
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Figura 47 - Esquema de montagem dos painéis de 

fachada [13] 

Figura 48 - Pormenor do esquema de montagem dos 

painéis de fachada do piso térreo [13] 

Figura 49 - Pormenor de fecho de ombreiras 

Figura 50 - Pormenor de fecho de canto dos 

pilares 

Figura 51 - Detalhe de peça de fecho em EPS 
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Concluiu-se em seguida o sistema ETICS com a aplicação de acabamento e regularização, composto 

por Weber Therm Pro, e colocação da rede de fibra de vidro (Figura 52) em juntas (Figura 53), perfis 

de esquina e pingadeiras (Figura 54), sendo a superfície posteriormente barrada com reboco delgado 

armado, ou seja, o sistema capoto (Figura 55 e Figura 56), por forma a mitigar as fissuras nestas zonas 

mais críticas. 

  

 

 

  

  

 

 

Figura 52 - Pormenor de cantoneiras com rede de fibra 

de vidro 

Figura 53 - Pormenor da rede de fibra de vidro em juntas 

LEGENDA 

1-Estrutura em aço 

galvanizado 

2-Chapa galvanizada 

3-EPS 

4-Rede de fibra de vidro 

5-Argamassa de base 

6- Revestimento (capoto) 

Figura 54 - Pormenor de cantoneiras com rede de fibra 

de vidro em perfis de esquina e pingadeiras 

Figura 55 - Esquema de execução das paredes 

exteriores [13] 

Figura 56 - Sistema capoto 
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3.2.4. EXECUÇÃO DE LAJES DE PISO 

Nesta etapa, executou-se a armadura de laje do piso térreo em aço A500NR (Figura 57), optando-se 

por uma solução aligeirada em blocos de betão leve de agregados de argila expandida (fungibloco com 

750x250x300 mm) e malhasol #AQ50 (Figura 58), aproveitando-se este processo para a colocação da 

tubagem necessária às redes de infraestruturas, como água, esgotos, mangas de redes elétricas e 

ITED, que se pretende ficarem embebidas no betão. Finalizado este processo, dá-se a betonagem da 

laje (betão C20/25 S3 XC1 (P) D16 Cl0.4) com auxílio de uma bomba até à cota definida em projeto 

(Figura 59 e Figura 60). Posteriormente, é executada uma camada de 70 mm de betonilha com rede 

de fibra de vidro (Figura 61 e Figura 62). Conforme já referido, esta solução apenas foi possível pelo 

facto da estrutura se encontrar fundada no maciço rochoso. 

  

  

  

  

  

  

Figura 57 - Montagem da armadura de laje do piso térreo Figura 58 - Montagem da laje aligeirada com fungiblocos 

Figura 59 - Pormenor da betonagem da laje do piso térreo Figura 60 - Betonagem da laje do piso térreo concluída 

Figura 61 - Pormenor da execução da betonilha Figura 62 - Execução da betonilha no piso térreo 
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Com vista à execução da laje de primeiro piso, será primeiramente necessária a colocação de perfis 

Perflex de suporte à mesma e à cobertura (Figura 63 e Figura 64). Estes foram instalados segundo a 

orientação das vigas secundárias, dados os reduzidos vãos da moradia, conferindo robustez suficiente 

ao suporte e sendo também aqui empregues parafusos M12x30. 

  

 

 

Sobre este suporte, a laje é executada em placas de contraplacado marítimo de 24 mm de espessura 

que servirão de cofragem aos restantes materiais constituintes do piso (Figura 65 e Figura 66). Estas 

placas são fixas diretamente aos perfis Perflex com parafusos autoperfurantes do tipo 6.3x50 mm, 

sendo-lhes sobreposta uma lâmina flexível de polietileno reticulado de 10 mm (impactodan), com vista 

ao isolamento acústico. É diretamente sobre este isolamento que se executa a camada de betonilha 

(Figura 67), dotada de uma rede de fibra de vidro, sobre a qual irá assentar o revestimento final 

pretendido. 

  

 

 

Figura 63 - Esquema de montagem dos perfis 

Perflex de suporte à laje do piso 1 [13] 

Figura 64 - Montagem dos perfis Perflex de suporte 

LEGENDA 

1- Vigas estruturais de piso 

2- Contraplacado marítimo 

3- Tela de isolamento acústico 

4- Betonilha com rede de fibra de vidro 

5- Pavimento final 

Figura 65 - Esquema de laje do piso 1 [13] Figura 66 - Montagem das placas de contraplacado 

marítimo 
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Colocaram-se, ainda nesta fase, as pedras de soleira, em pedra calcária amaciada e em cantaria, do 

tipo moleanos, com 30 mm de espessura (Figura 68). 

A execução da estrutura do primeiro piso é análoga à do piso térreo. 

  

  

 

3.2.5. EXECUÇÃO DE COBERTURA 

Sobre as vigas de tecto foram colocadas chapas colaborantes P9-111-25, fixas aos perfis Perflex com 

parafusos autoperfurantes com falsa anilha, em preparação para a execução da restante cobertura da 

estrutura (Figura 69). Esta é constituída por uma barreira pára-vapor, sobre a qual assentam placas de 

XPS, com 60 mm de espessura, e placas de EPS com diferentes espessuras de maneira a formar a 

pendente da cobertura (Figura 70). Após a colocação destas últimas, foram efetuadas as 

descontinuidades da cobertura, tais como as saídas de tubagens de água e de ar-condicionado. 

  

  

Por fim foi colocada a tela em PVC do tipo Danopol com 1.5 mm de espessura, aparafusada e fixa às 

placas em EPS e a chapas colaborantes (Figura 71), soldada a quente (Figura 72) por forma a não 

permanecerem descontinuidades. Foi ainda executado o remate de platibanda com recurso a uma 

chapa colaminada assente sobre a mesma (Figura 73 e Figura 74). 

Figura 67 - Camada de betonilha do 1º piso Figura 68 - Cantarias em moleanos 

Figura 69 - Colocação de chapas colaborantes Figura 70 - Colocação das placas de XPS e EPS 
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3.2.6. EXECUÇÃO DAS PAREDES INTERIORES E TECTOS FALSOS 

Neste nível de execução foram elevadas as paredes interiores perimetrais (Figura 75) e as paredes 

divisórias interiores (Figura 76), formadas por raias e montantes em aço espaçados de 600 em 600 

mm, lã mineral de alta densidade e placas de gesso cartonado com 15mm de espessura (Figura 77), 

exceto nas áreas húmidas, como é o caso da cozinhas e das instalações sanitárias, onde os montantes 

encontram-se espaçados de 400 em 400 mm e as placas de gesso cartonado são hidrófugas, com a 

mesma espessura (Figura 78). 

  

  

Figura 71 - Colocação da tela em PVC Figura 72 - Tela em PVC soldada a quente 

Figura 73 – Pormenor de remate de platibanda em chapa 

colaminada 

Figura 74 - Finalização da tela em PVC 

Figura 75 - Execução das paredes interiores perimetrais Figura 76 - Execução das paredes divisórias interiores 
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Em algumas zonas, nomeadamente onde se previa o uso de móveis suspensos ou suportes para 

televisões, entre outros acessórios, foram colocados reforços de placas de contraplacado marítimo com 

30 mm de espessura, aparafusadas aos montantes, devido à baixa resistência das placas de gesso 

cartonado (Figura 79 e Figura 80). 

 

  

  

Após a conclusão das paredes, executa-se um barramento geral (Figura 81 e Figura 82) e, nas paredes 

das zonas húmidas, impermeabiliza-se com argamassa monocomponente, por forma a garantir que o 

gesso cartonado não seja exposto a humidade ou entre em contacto direto com água corrente. 

Figura 77 - Execução das paredes interiores em gesso 

cartonado 

Figura 78 - Execução das paredes interiores em gesso 

cartonado hidrófugo 

Figura 79 - Reforço de contraplacado marítimo Figura 80 - Pormenor do reforço em contraplacado marítimo 
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Foi executada, à posteriori, toda a estrutura dos tectos falsos, sustentados por ganchos fixos às vigas 

de tecto, também aqui preenchidos com lã mineral de alta densidade, mas neste caso as placas de 

gesso cartonado têm 13mm de espessura. Os tectos foram concluídos de forma análoga ao processo 

construtivo empregue para paredes. 

 

3.2.7. ACABAMENTOS FINAIS 

Finalmente, foram colocadas as caixilharias em PVC, com vidro duplo de baixa emissividade. Os vãos 

utilizados são fixos aos pilares e, em alguns casos, é necessária a colocação de peças especiais 

(Figura 83) por forma a compensar a distância existente entre a alma e os banzos dos perfis “C”, bem 

como aros compensadores de 25 mm colocados em todos os vãos, para facilitar o remate interior das 

placas de gesso cartonado com as caixilharias e o remate do rodapé em madeira com as mesmas. As 

peças mencionadas anteriormente foram colocadas à face exterior dos pilares, conforme o passo da 

furação da caixilharia, de maneira a eliminar as pontes térmicas. Como sistema de proteção da 

exposição solar, no interior recorrem-se a telas blackout e no exterior são empregues estores 

monobloco de réguas e sombreamento em alhetas metálicas. 

Fez-se, ainda, um remate ao longo do perímetro exterior da moradia, com recurso a uma tela pitonada 

(Figura 84). 

  

  

Figura 81 - Início do barramento das paredes exteriores Figura 82 - Início do barramento das paredes divisórias interiores 

Figura 83 - Peças especiais para encaixe da caixilharia Figura 84 - Tela pitonada no perímetro do piso térreo da moradia 
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Por fim, são assentes os revestimentos de paredes e de pavimentos, nomeadamente mosaico cerâmico 

e pavimento estratificado flutuante, dá-se a execução das pinturas, com tinta à cor branca sobre placas 

de gesso cartonado, das carpintarias e da escada de acesso ao piso superior em estrutura metálica 

com acabamento em pintura forja e degraus de madeira, são aplicadas ainda as guardas em vidro nos 

respetivos vãos e, por fim, são instalados os acessórios sanitários e restantes equipamentos. 

 

3.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na sequência da realização desta obra surgiram múltiplas dúvidas de execução, não contempladas no 

Manual de Construção e Projeto Modiko®, entre as quais se podem salientar: 

− No processo de montagem dos perfis Perflex de parede, que servem de apoio aos painéis de 

fachada, foi necessária a colocação de esquadros de ligação nos respetivos topos com vista a que se 

possam ligar às almas dos pilares Modiko®. Nos desenhos de alçado, contudo, alguns destes perfis 

apresentam um afastamento significativo relativamente aos pilares mencionados antes. 

Solução adotada: Colocaram-se peças de 20 mm, perfazendo o volume necessário a ocupar a 

totalidade do espaço, embora não haja nenhum pormenor, nem menção, relativamente a estas peças 

(Figura 85). 

 

 

− Ainda no que se refere à montagem dos perfis Perflex de parede, verificou-se globalmente 

alguma falta de material, nomeadamente 17 perfis Perflex 900. 

Solução adotada: Por forma a esta carência não perfazer contratempos, foram cortados outros perfis, 

em particular, 5 perfis Perflex 3000 e 1 perfil de 1950. 

− Na montagem das vigas Modiko® no topo dos pilares, de acordo com a lógica prevista na planta 

dos perfis P0, constata-se que todo o primeiro piso aparenta assentar sobre vigas “4C”, exceto na zona 

Figura 85 – Peças de 20 mm em perfis Perflex 
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da varanda, na qual surge uma viga “2C”. Desta feita, assomou a dúvida se esta viga 1950 - “2C” estaria 

colocada na parte superior ou inferior da viga “4C” (Figura 86). Esta dúvida foi, no entanto, esclarecida 

pelo Eng. Vítor Ramisote da Modiko®, a pendente da varanda foi aumentada naquele local. 

 

 

− Na execução das diagonais de parede, fixas por meio de acessórios de diagonais aparafusados 

aos pilares e de ganchos de ancoragem, não se registava qualquer informação sobre o tipo de 

parafusos a utilizar em qualquer das situações. 

− Relativamente aos painéis de fachada, entretanto fixos com recurso a calhas “L” e parafusos 

autoperfurantes, não se verificava também qualquer alusão à quantidade a utilizar dos mesmos. 

− Na colocação dos painéis de fachada, os mesmos surgem com marcação numérica colada, 

fazendo-se corresponder aos painéis presentes no esquema de montagem. Destacam-se aqui algumas 

incongruências, nomeadamente na zona da cozinha, na qual se notou um painel trocado. No esquema 

de montagem, este surgia com o número 4, contudo a zona adjacente superior era em terraço não 

acessível, pelo que este deveria apresentar o número 5 (Figura 87). O painel correspondente foi 

substituído pelo devido. 

 

 

− Alguns painéis de fachada foram entregues em obra com defeitos a apontar, refletindo-se ao 

nível da montagem, possivelmente provocados por acondicionamento ineficaz durante o transporte. 

(Figura 88). 

  

Figura 86 – Viga “2C” contemplada na parte inferior da “4C” [13] 

Figura 87 – Esquema dos painéis de fechada e respetiva troca [13] 
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− Após a montagem de toda a estrutura do piso térreo, mereceram a nossa atenção duas vigas 

5100-“4C”, as maiores existentes na estrutura, que se encontravam ao corte, isto é, a fixação destas 

sendo feita diretamente nas vigas de sentido principal, não se encontrando assim apoiadas em nenhum 

pilar (Figura 89, Figura 90, Figura 91 e Figura 92). Além destas, na zona das escadas, levantou 

suspeitas a existência de um pilar sob uma viga 1200 - “2C” (Figura 93 e Figura 94). Estas situações 

foram esclarecidas aquando da visita do Eng. André Almeida, da Modiko®, referindo que seria 

apropriado ainda assim executar em conformidade com o projeto. 

  

  

  

  

Figura 88 - Defeitos nos painéis de fachada 

Figura 89 – Vigas “4C” com 5100 mm [13] Figura 90 – Viga “4C” a norte 

Figura 91 – Viga “4C” a sul Figura 92 - Pormenor da viga "4C" ao corte 
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− No decorrer da montagem dos pilares do primeiro piso, um dos referidos pilares surgia na planta 

respetiva com 2850 mm, tal não se verificando visto todos os pilares apresentarem 2700 mm (Figura 

95). O pilar foi posteriormente alterado. 

 

 

− Refere-se ainda um outro lapso de projeto, no qual figuravam perfis Perflex de 1050 e 2100 

mm, constatando-se futuramente em obra medidas ligeiramente diferentes, nomeadamente 1125 e 

2175 mm, respetivamente. Desta forma, os perfis Perflex de 900 e 1950 mm correspondentes aos 

alçados sul e corte poente não perfaziam a distância total prevista. 

Solução adotada: Sendo contraproducente cortar as vigas do piso térreo que estariam um furo acima 

do pressuposto, o pilar 2700 foi substituído pelo pilar 2850, que teria sido anteriormente permutado 

(Figura 96), e cortou-se o pilar 2700 sobrante de maneira a comutar a viga de 2100-“2C” (Figura 97), 

executando-se ainda a colocação dos mesmos perfis Perflex que, em virtude da diferença de medidas 

em relação ao efetivamente existente em obra, foram ligados por meio de esquadros de ligação com 

parafusos M12x25 de um lado (Figura 98) e parafusos autoperfurantes no outro (Figura 99, Figura 100 

e Figura 101). 

Figura 93 – Esquema da zona das escadas [13] Figura 94 – Pormenor das vigas na zona das escadas 

Figura 95 – Esquemas da implantação dos pilares no piso 1 [13] 
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Durante a realização da moradia unifamiliar em questão, a obra beneficiou da visita de um técnico da 

Modiko®, o qual apontou um conjunto de lacunas na execução da mesma, assomando um 

contratempo. Destacam-se aqui: 

− Relativamente aos acessórios U de ligação, colocados no interior das vigas de sentido 

secundário, quando a fixação entre as vigas se realiza fora da zona de topo das vigas de sentido 

principal, estes foram dispostos como mencionado no Manual de Construção e Projeto da Modiko®. 

Este posicionamento encontrava-se, no entanto, desatualizado e, por conseguinte, incorreto. O mesmo 

se aplicaria aos parafusos empregues para realizar a sua união, dado não se registar qualquer 

pormenor ou menção a estes. Na sequência deste reparo, a posição dos acessórios foi imediatamente 

alterada, bem como os respetivos parafusos. 

Figura 96 – Pormenor do pilar com 2850 mm Figura 97 – Pormenor do corte do pilar de 2700 mm 

Figura 98 – Pormenor da ligação dos perfis Perflex a 

esquadros de ligação por meio de parafusos M12x25 

Figura 99 – Pormenor da ligação dos perfis Perflex a esquadros 

de ligação por meio de parafusos autoperfurantes 

Figura 100 – Outro pormenor da ligação dos perfis Perflex a 

esquadros de ligação por meio de parafusos autoperfurantes 

Figura 101 – Mais um pormenor da ligação dos perfis Perflex a 

esquadros de ligação por meio de parafusos autoperfurantes 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo, efetua-se uma análise comparativa de métodos construtivos e financeira entre a 

construção modular metálica e a construção dita tradicional, em betão armado. 

Demonstra-se ainda como foram medidas as quantidades para a execução da moradia unifamiliar em 

estudo e executou-se um pré-dimensionamento da mesma moradia, mas numa perspetiva da 

construção em betão armado. 

Por fim será efetuada uma análise comparativa financeira entre as duas modalidades de construção 

para a mesma moradia unifamiliar. 

 

4.2. RESULTADOS DA MORADIA UNIFAMILIAR EM ESTUDO 

Inicialmente, foi fornecido pela Modiko® um mapa de quantidades e sobre este foi efetuado um estudo 

verificativo das mesmas. 

Relativamente ao betão armado, foi efetuada uma medição de todas as áreas onde se aplicaria manta 

geotêxtil e manga plástica, bem como isolamento térmico XPS de 30 mm, incluindo cortes e 

desperdícios, nomeadamente em todo o piso térreo, varandas não acessíveis e cobertura. 

Para o ensoleiramento de betão e blocos de betão leve de agregados de argila expandida, mediu-se a 

quantidade de aço necessária, bem como a quantidade de betão, com base num documento Excel 

propriedade da construtora, a fim de preencher a totalidade do piso térreo. 

Relativamente à betonilha de regularização, esta foi medida com base na soma das áreas de todo o 

piso térreo e do primeiro piso. 

O capítulo do mapa de quantidades referente à estrutura modular não sofreu alterações uma vez que 

este diz respeito a um preço fixo efetuado pela Modiko® que engloba o fornecimento de perfis 

modulares em aço galvanizado para a execução da estrutura porticada e dos painéis modulares para 

paredes. 

Relativamente aos isolamentos, tiveram de se medir todas as áreas que abrangem os painéis de 

fachada para aplicação de reboco delgado armado. Nomeadamente, a área de barramento de toda a 

superfície exterior dos painéis, adicionando os perfis de esquina, de pingadeira e zona de união de 

placas. Por fim, a aplicação de primário para o revestimento final e o próprio acabamento final também 

foi medido. 

Toda a área da cobertura e das varandas não acessíveis foi calculada para contabilizar os metros 

quadrados de membrana de impermeabilização necessários para cobrir toda a zona, incluindo perfis 

de chapa colaminada nas transições entre o plano horizontal e o plano vertical. 
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Nesta etapa, procedeu-se à contabilização, através do projeto de águas e esgotos, de tubos de queda 

de águas pluviais existentes. 

Para a medição das paredes e tectos em gesso cartonado, além de se contabilizarem as áreas de 

parede em gesso cartonado normal e hidrófugo, teve de ser contabilizar todos os demais acessórios, 

como raias e montantes, parafusos, bandas de isolamento, bandas de papel, lã mineral e massa para 

barramento, que são necessários para a execução das mesmas. É algo análogo para a contabilização 

dos tectos em gesso cartonado, normal e hidrófugo, sendo que em vez de raias e montantes temos 

perfis de tecto e pivots, em vez de bandas de isolamento temos emendas, acrescentando varões de 

rosca, perfis cantoneiras e alhetas lacadas. 

Foram ainda contabilizados os metros quadrados de paredes e tectos interiores para pintura. 

Em seguida, foram medidas as áreas da moradia que iriam ser preenchidas com pavimento 

estratificado flutuante, bem como com mosaico cerâmico. O procedimento para contabilizar as zonas 

onde iria ser colocado mosaico cerâmico nas paredes é em tudo análoga à anterior. 

Aqui foram contabilizadas todas as portas de abrir e as portas de correr com cassete, bem como os 

batentes de porta e os roupeiros, com contabilização de portas, existentes no projeto de arquitetura. 

Ainda se mediram todos os locais para assentamento de rodapés. Também se contabilizaram as 

instalações sanitárias, incluindo todas as ferragens e acessórios de ligação. 

Para o fornecimento de caixilharia em PVC foram contabilizados os vãos existentes na moradia, bem 

como as suas medidas, que posteriormente foram confirmadas em obra. 

Para a execução das infraestruturas, estas foram executadas conforme projeto de especialidades e 

respondendo às quantidades indicadas no mesmo, incluindo material e equipamentos necessários. 

Após efetuadas todas as medições de confirmação do mapa de quantidades de todos os trabalhos a 

realizar na moradia em estudo, bem como o levantamento de todos os materiais necessários à 

execução da mesma, foi planeada toda a concretização da obra, foram executados levantamentos de 

subempreiteiros e fornecedores a fim de solicitar preços, prazos de entrega (no caso de materiais) e 

métodos de pagamento para execução da empreitada.   

 

4.3. PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA MORADIA EM BETÃO ARMADO 

Com vista a efetuar uma análise comparativa dos potenciais processos construtivos para a moradia em 

estudo, nomeadamente entre construção modular metálica e construção em betão armado, foi 

necessário efetuar um pré-dimensionamento da mesma. Assim, considerou-se que o piso térreo 

mantinha a estrutura de ensoleiramento geral (Figura 102), tal como acontece na construção original 

em estrutura modular metálica, ao passo que, no primeiro piso, conceptualizou-se a estrutura de rés-

de-chão por forma a ser compatível com a arquitetura da moradia em estudo (Figura 103). 
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Seguiu-se então o pré-dimensionamento aproximado desta, para se obter os volumes de betão. 

Assumindo um betão C30/37 e aço A500NR, executaram-se os cálculos de pré-dimensionamento de 

lajes, vigas e pilares. 

No caso das lajes, determinou-se a espessura da mesma pela seguinte equação (1): 

 
ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒 =

2.10

35
= 0.06 𝑚 (1) 

sendo este valor inferior ao valor mínimo, considerou-se 0.10 m de espessura de laje. 

No caso das vigas, foi determinada a altura destas pela equação seguinte (2): 

 
ℎ𝑣𝑖𝑔𝑎 =

6.30

10 𝑎 15
= 0.42 𝑎 0.63 𝑚 (2) 

Atendendo à reduzida dimensão da estrutura, foi considerado um valor intermédio entre estes valores 

de 0.50 m. 

No caso dos pilares, assumiu-se que estes possuem secção quadrada, sendo todos iguais, com 0.20 

m de largura, bem como as restantes cargas permanentes com valor de 2.5 kN/m2 e uma sobrecarga 

de 2 kN/m2, tendo-se a área de influência do pilar mais carregado, neste caso denominado P1 (3): 

 𝐴inf _𝑃1 = 10.75 𝑚2 (3) 

Considerou-se que a cobertura era acessível, com vista a simplificar os cálculos, o pé-direito 

apresentando uma altura de 2.5 m e tomando para peso próprio do betão um valor de 25 kN/m3, 

calculou-se através da seguinte equação (4): 

Figura 102 - Esquema da estrutura do piso térreo Figura 103 - Esquema da estrutura do piso 1 e 

cobertura 
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𝑁𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒 × 10.75 × 2.5 + 10.75 × 2.5) × 2

+ (3.15 + 3.15) × (ℎ𝑣𝑖𝑔𝑎 − ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒) × 𝑏𝑣𝑖𝑔𝑎 × 25 × 2

+ (0.15 × 0.15) × (2.50 − 0.50) × 25 × 2 = 80.28 𝑘𝑁 

(4) 

Este 𝑁 corresponde à carga permanente e ao peso próprio sobre o pilar. 

Para saber a carga de dimensionamento do pilar recorreu-se à equação seguinte (5): 

𝑁𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = 1.35 × 80.28 + 10.75 × 1.5 × 2 = 140.63 𝑘𝑁 (5) 

Na equação que se segue determina-se 𝜎 que corresponde à tensão atuante no pilar (6): 

𝜎𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 =
140.63

0.15 × 0.15
= 6250.1 𝑘𝑁 𝑚2⁄ = 6.25 𝑀𝑃𝑎 < 20𝑀𝑃𝑎 (6) 

Assim confirma-se que a tensão no pilar se situa abaixo da tensão de cedência do betão, sendo um 

valor à partida aceitável. 

Para o cálculo do volume de betão tem-se (7), (8) e (9): 

𝑉𝑙𝑎𝑗𝑒 = 0.10 × ((19.845 + 23.153 + 11.025) × 2 + (9.367 + 29.882))

= 14.73 𝑚3 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑡ã𝑜 𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑗𝑒 
(7) 

𝑉𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0.15 × (0.50 − 0.10) × ((6.30 + 3.15 + 3.15 + 2.10 + 5.25) × 2 + (2.10 + 1.05)) × 2

+ 0.15 × (0.50 − 0.10) × (4.19 + 3.15 + 1.05 + 5.25 + 4.19)

= 6.24 𝑚3 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑡ã𝑜 𝑛𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 

(8) 

𝑉𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = 0.15 × 0.15 × 2.5 × 14 × 2 + 0.15 × 0.15 × 2.40 × 2 = 1.69 𝑚3 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑡ã𝑜 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 (9) 

 

Relativamente ao cálculo das sapatas quadradas em betão armado, para 𝜎𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 ≤ 400 𝑘𝑃𝑎, tem-se: 

𝜎𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 ≤
𝑁𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

𝐴
 ⟺ 400 ≤

140.63

𝑎2
 ⟺ 𝑎 ≈ 0.59 𝑚 (10) 

ℎ𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 =
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 − 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

3
⟺ ℎ𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎 =

0.59 − 0.20

3
= 0.13 𝑚 (11) 

𝑉𝑏𝑒𝑡ã𝑜 𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠 = 0.59 × 0.59 × 0.13 × 14 ≈ 14 𝑚3 (12) 

 

 

O que perfaz um volume total de betão de 𝑉𝑏𝑒𝑡ã𝑜 = 36.71 𝑚3, considerando cerca de 10% de 

desperdício e arredondando, o volume de betão total a considerar será 𝑉𝑏𝑒𝑡ã𝑜 = 40 𝑚3 
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4.4. ANÁLISE COMPARATIVA 

Por maneira a efetuar uma análise comparativa, há que ter em conta que alguns dos métodos 

construtivos utilizados na execução da moradia unifamiliar em estrutura modular metálica apresentam 

semelhanças com a estrutura em betão armado, sendo que esses não são retratados neste 

subcapítulo. Aqui, far-se-á uma análise comparativa entre os métodos construtivos que distinguem os 

dois sistemas de construção, a sua avaliação financeira e comparação de prazos para cada uma das 

diferentes estruturas. 

A moradia unifamiliar é constituída por uma área de construção total, entre piso térreo e primeiro piso, 

de 154 m2. 

A principal diferença entre a estrutura modular metálica e a construção dita tradicional, incide 

primariamente na própria estrutura. Se no primeiro caso esta é executada com recurso a perfis pré-

fabricados de função equivalente a vigas e pilares, no segundo caso, as mesmas serão executadas em 

betão armado, acrescendo a estas sapatas, lajes maciças e vigas de fundação. Esta diferença deve-

se essencialmente ao facto de a estrutura modular metálica ter menor massa e, desta forma, uma 

situação de laje aligeirada é suficiente para suportar as cargas menores existentes. 

Numa primeira análise, abordaram-se as diferenças nos trabalhos preparatórios, onde, no caso da 

estrutura em betão armado (Tabela 2), foram incluídos telheiros de armaduras e cofragem não 

necessários no decorrer da obra original (Tabela 1), bem como contentores, andaimes, gruas e 

multifunções, pelo mesmo motivo. 

 

Tabela 1 - Cap. 1 do mapa de quantidades (Estrutura Modular) 

Cap. 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS         1 500.00 € 

1.1. Montagem de desmontagem de estaleiro, alocação de todos os 

meios necessários à correta realização dos trabalhos. Está 

considerado o fornecimento, montagem e desmontagem de 

painéis informativos da Obra com 3,00 x 2,00 m. Está 

considerado um portão e respetivos pilares de fixação, 

colocação de tapumes legais provisórios em todo o perímetro 

do estaleiro da obra. 

vg 1.00 1 500.00 € 1 500.00 € 
 

1.2. Decapagem, limpeza e escavação geral em terrenos de 

qualquer natureza (exceto em terrenos rochosos), na abertura 

de caixa sob o pavimento térreo, incluindo remoção, para 

implantação da moradia, 50 cm de altura em média. Nota: a 

terra resultante da escavação ficará em obra para resolução de 

arranjos exteriores. Não estão incluídas movimentações de 

terras que ultrapassem os 50 cm de altura de escavação/aterro 

para regularização do terreno para implantação da moradia. 
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Tabela 2 - Cap. 1 do mapa de quantidades (Estrutura em Betão Armado) 

Cap. 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS         20 550.00 € 

1.1. Montagem de desmontagem de estaleiro, alocação de todos os 

meios necessários à correta realização dos trabalhos. Está 

considerado o fornecimento, montagem e desmontagem de 

paineis informativos da Obra com 3,00 x 2,00 mt. Está 

considerado um portão e respectivos pilares de fixação, 

colocação de tapumes legais provisórios em todo o perímetro 

do estaleiro da obra. 

vg 1.00 1 500.00 € 1 500.00 € 
 

1.1.1. Contentor de entulho e resíduos vg 10.00 90.00 € 900.00 € 
 

1.1.2. Telheiro de armaduras e cofragem vg 1.00 150.00 € 150.00 € 
 

1.1.3. Andaimes vg 1.00 7 000.00 € 7 000.00 € 
 

1.1.4. Grua e manobrador vg 1.00 6 000.00 € 6 000.00 € 
 

1.1.5. Multifunções vg 1.00 5 000.00 € 5 000.00 € 
 

1.2. Decapagem, limpeza e escavação geral em terrenos de 

qualquer natureza (excepto em terrenos rochosos) , na 

abertura de caixa sob o pavimento térreo, incluindo remoção, 

para implantação da moradia, 50 cm de altura em media. Nota: 

a terra resultante da escavação ficará em obra para resolução 

de arranjos exteriores. Não estão incluíndas movimentações 

de terras que ultrapassem os 50 cm de altura de 

escavação/aterro para regularização do terreno para 

implantação da moradia. 

vg 1.00 
   

 

 

Numa segunda análise, abordam-se as diferenças no capítulo intitulado de betão armado. Se no caso 

da construção em estudo temos somente um ensoleiramento geral com laje aligeirada (Tabela 3), no 

caso da construção em betão armado é necessária a execução de vigas de fundação, sapatas, lajes 

maciças, vigas e pilares nesses materiais, devido ao peso dos mesmos (Tabela 4). 

 

Tabela 3 - Cap. 2 do mapa de quantidades (Estrutura Modular) 

Cap. 2 BETÃO ARMADO 
    

7 992.00 € 

2.1. Fornecimentos e aplicação de dupla manta geotêxtil de 

250g/m² e manga plástica. 

m² 110.00 5.00 € 550.00 € 
 

2.2. Fornecimento e aplicação de placas de isolamento 

térmico XPS 30mm, incluindo cortes e desperdícios. 

m² 110.00 5.00 € 550.00 € 
 

2.3. Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 

S3 X0(P) D16 Cl 1.0, camada com 100mm de altura, no 

leito das fundações. 

mᶟ 103.00 11.00 € 1 133.00 € 
 

2.4. Fornecimento e aplicação, em ensoleiramento, de betão 

C20/25 S3 XC1(P) D16 Cl0.4, armaduras em aço 

A500NR (corte, moldagem e colocação dentro da 

cofragem), cofragem (corte, escoramento, travamento e 

descofragem), incluindo todos os trabalhos e 

fornecimentos inerentes à sua correta execução e 

perfeito acabamento. 

mᶟ 14.00 200.00 € 2 800.00 € 
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2.5. Fornecimento e aplicação de fungibloco 

750*250*300mm, betão C20/25 S3 XC1(P) D16 Cl0.4 

(camada com 50mm), malhasol #AQ50, incluindo todos 

os trabalhos e fornecimentos inerentes à sua correta 

execução e perfeito acabamento. 

m² 50.00 22.00 € 1 100.00 € 
 

2.6. Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização, 

camada com 70mm de altura, perfeito e acabado para 

aplicação de acabamentos. 

m² 169.00 11.00 € 1 859.00 € 
 

 

 

Tabela 4 - Cap. 2 do mapa de quantidades (Estrutura em Betão Armado) 

Cap. 2 BETÃO ARMADO         25 392.45 € 

2.1. Fornecimentos e aplicação de dupla manta geotêxtil de 

250g/m² e manga plástica. 

m² 110.00 5.00 € 550.00 € 
 

2.2. Fornecimento e aplicação de placas de isolamento 

térmico XPS 30mm, incluindo cortes e desperdícios. 

m² 110.00 5.00 € 550.00 € 
 

2.3. Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 S3 

X0(P) D16 Cl 1.0, camada com 100mm de altura, no leito 

das fundações. 

mᶟ 103.00 11.00 € 1 133.00 € 
 

2.4. Fornecimento e aplicação, em lajes, de betão C20/25 S3 

XC1(P) D16 Cl0.4, armaduras em aço A500NR (corte, 

moldagem e colocação dentro da cofragem), cofragem 

(corte, escoramento, travamento e descofragem), 

incluindo todos os trabalhos e fornecimentos inerentes à 

sua correta execução e perfeito acabamento. 

mᶟ 16.20 370.00 € 5 995.11 € 
 

2.5. Fornecimento e aplicação, em vigas, de betão C20/25 S3 

XC1(P) D16 Cl0.4, armaduras em aço A500NR (corte, 

moldagem e colocação dentro da cofragem), cofragem 

(corte, escoramento, travamento e descofragem), 

incluindo todos os trabalhos e fornecimentos inerentes à 

sua correta execução e perfeito acabamento. 

mᶟ 6.86 435.00 € 2 985.84 € 
 

2.6. Fornecimento e aplicação, em pilares, de betão C20/25 

S3 XC1(P) D16 Cl0.4, armaduras em aço A500NR (corte, 

moldagem e colocação dentro da cofragem), cofragem 

(corte, escoramento, travamento e descofragem), 

incluindo todos os trabalhos e fornecimentos inerentes à 

sua correta execução e perfeito acabamento. 

mᶟ 1.86 500.00 € 929.50 € 
 

2.7. Fornecimento e aplicação, em vigas de fundação, de 

betão C20/25 S3 XC1(P) D16 Cl0.4, armaduras em aço 

A500NR (corte, moldagem e colocação dentro da 

cofragem), cofragem (corte, escoramento, travamento e 

descofragem), incluindo todos os trabalhos e 

fornecimentos inerentes à sua correta execução e 

perfeito acabamento. 

mᶟ 14.00 485.00 € 6 790.00 € 
 

2.8. Fornecimento e aplicação, em sapatas, de betão C20/25 

S3 XC1(P) D16 Cl0.4, armaduras em aço A500NR (corte, 

moldagem e colocação dentro da cofragem), cofragem 

(corte, escoramento, travamento e descofragem), 

mᶟ 14.00 250.00 € 3 500.00 € 
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incluindo todos os trabalhos e fornecimentos inerentes à 

sua correta execução e perfeito acabamento. 

2.9. Fornecimento e aplicação de fungibloco 75*25*30cm, 

betão C20/25 S3 XC1(P) D16 Cl0.4 (camada com 50mm), 

malhasol #AQ50, incluindo todos os trabalhos e 

fornecimentos inerentes à sua correta execução e 

perfeito acabamento. 

m² 50.00 22.00 € 1 100.00 € 
 

2.10. Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização, 

camada com 70mm de altura, perfeito e acabado para 

aplicação de acabamentos. 

m² 169.00 11.00 € 1 859.00 € 
 

 

Após a conclusão das fundações, são executadas as paredes. No caso da estrutura modular metálica, 

também estas são pré-fabricadas e transportadas em painéis até à localização da obra (Tabela 5). Já 

na construção tradicional, as paredes serão efetuadas em alvenaria de tijolo (Tabela 6). 

Tabela 5 - Cap. 3 do mapa de quantidades (Estrutura Modular) 

Cap. 3 ESTRUTURA MODULAR 
    

37 000.00 € 

3.1. Fornecimento de perfis modulares em aço 

galvanizado para execução de estrutura porticada. 

vg 1.00 30 000.00 € 30 000.00 € 
 

3.2. Fornecimento de painéis modulares para paredes 

constituídos por caixilho em aço galvanizado fixado a 

chapa de aço P-11-100-12, metalizada, composto 

exteriormente por placa isolante de poliestireno 

expandido e auto-extinguível (classificação de reação 

ao fogo E), com espessura de 120mm, colada com 

ADESAN CPS-B e cimento, com assentamento de 

rede de fibra de vidro tipo Capoto, com 160gr/m2, 

colada com ADESAN-B e cimento, conforme  

diretivas do Sistema Capoto. 

vg 1.00 
 

0.00 € 
 

3.3. Montagem de Estrutura Modiko® vg 1.00 7 000.00 € 7 000.00 € 
 

 

 

Tabela 6 - Cap. 3 do mapa de quantidades (Estrutura em Betão Armado) 

Cap. 3 ALVENARIAS 
    

8 505.00 € 

3.1. Execução de paredes exteriores duplas, em 

alvenaria de tijolo cerâmico de barro vermelho, de 

300x200x70mm + 300x200x110mm, assente com 

argamassa, incluindo lã de rocha, cortes, vergas, 

remates e todos os trabalhos complementares. 

m2 243.00 35.00 € 8 505.00 € 
 

 

Por último, analisaram-se os isolamentos que terão como base o sistema capoto para ambas as 

configurações de construção (Tabela 7), contudo no caso da construção em betão armado teremos de 

introduzir impermeabilização também ao nível das fundações (Tabela 8). 
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Tabela 7 - Cap. 4 do mapa de quantidades (Estrutura Modular) 

Cap. 4 ISOLAMENTOS 
    

10 585.00 € 

4.1. Paredes Exteriores 
     

4.1.1. Fornecimento e aplicação de acabamento e 

regularização, composto por Weber Therm Pro, Weber 

Therm 408, Weber Prim AD e Weber Plast Decor M 

(cores pertencentes ao grupo A), incluindo perfis de 

ângulo e remates de paredes, conforme diretivas do 

Sistema Capoto. 

m² 307.00 20.00 € 6 140.00 € 
 

4.1.2. Andaime para execução dos trabalhos de Capoto vg 4.00 300.00 € 1 200.00 €  
 

4.2. Cobertura 
     

4.2.1. Fornecimento e aplicação de membrana de 

impermeabilização em PVC tipo ALKORPLAN 35276 

de 1.5mm de espessura, incluindo fixação mecânica 

de 500 em 500mm e selagem de juntas com 

ALKORPLUS 81038 

m² 120.00 15.00 € 1 800.00 € 
 

4.2.2. Fornecimento e aplicação de perfis de chapa 

colaminada nas transições do plano horizontal para 

vertical 

ml 63.00 15.00 € 945.00 € 
 

4.2.3. Fornecimento e assentamento de tubos de queda de 

águas pluviais, em aço inox de secção retangular ou 

circular, incluindo gárgulas, capitéis, curvas e 

abraçadeiras. 

un 4.00 125.00 € 500.00 € 
 

 

 

Tabela 8 - Cap. 4 do mapa de quantidades (Estrutura em Betão Armado) 

Capº 4 ISOLAMENTOS 
    

14 939.08 € 

4.1. Paredes Exteriores 
     

4.1.1. Fornecimento e aplicação de acabamento e 

regularização, composto por Weber Therm Pro, Weber 

Therm 408, Weber Prim AD e Weber Plast Decor M 

(cores pertencentes ao grupo A), incluindo perfis de 

ângulo e remates de paredes, conforme diretivas do 

Sistema Capoto. 

m² 307.00 20.00 € 6 140.00 € 
 

4.1.2. Andaime para execução dos trabalhos de Capoto vg 4.00 300.00 € 1 200.00 € 
 

4.1.3. Impermeabilização e drenagem ao nível das 

fundações, em paredes enterradas 

m² 21.84 12.00 € 262.08 € 
 

4.1.4. Fundação e impermeabilização de pavimentos térreos 

interiores 

m² 93.00 44.00 € 4 092.00 € 
 

4.2. Cobertura 
     

4.2.1. Fornecimento e aplicação de membrana de 

impermeabilização em PVC tipo ALKORPLAN 35276 

de 1.5mm de espessura, incluindo fixação mecânica de 

500 em 500mm e selagem de juntas com ALKORPLUS 

81038 

m² 120.00 15.00 € 1 800.00 € 
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4.2.2. Fornecimento e aplicação de perfis de chapa 

colaminada nas transições do plano horizontal para 

vertical 

ml 63.00 15.00 € 945.00 € 
 

4.2.3. Fornecimento e assentamento de tubos de queda de 

águas pluviais, em aço inox de secção retangular ou 

circular, incluindo gárgulas, capitéis, curvas e 

abraçadeiras. 

un 4.00 125.00 € 500.00 € 
 

 

 

4.5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Atendendo a estes valores, a construção modular traduz-se num valor de cerca de 122 000 € (Anexo 

A – Mapa de trabalhos e quantidades da estrutura modular metálica) para a execução dos trabalhos 

em questão, enquanto a construção em betão armado apresenta um valor mais elevado de 

aproximadamente 135 000 € (Anexo B - Mapa de trabalhos e quantidades da estrutura em betão 

armado). É possível constatar que esta diferença se deve essencialmente aos trabalhos referentes à 

construção em betão armado, pois acrescem os custos com o estaleiro, com a mão-de-obra e com os 

equipamentos especializados. O facto de a construção modular metálica ser executada com recurso a 

perfis e painéis pré-fabricados torna a sua realização mais eficiente, pela maior rapidez de execução, 

reduzindo tanto o custo local da obra, como os desperdícios de material. 

Além da diferença em termos de prazos, uma vez que a construção em estrutura metálica modular foi 

executada em apenas 5 meses e a construção em betão armado ponderou-se para o dobro, a massa 

correspondente à construção original é consideravelmente inferior, uma vez que os perfis metálicos 

são mais leves do que toda a estrutura em betão e armaduras, permitindo que a fundação onde a 

estrutura da primeira assenta seja menos exigente. 

Esta característica de leveza também promove um melhor comportamento sísmico, uma vez que têm 

maior ductilidade e resiliência. É por esta razão que existem limitações a este tipo de estruturas, 

nomeadamente a altura do edifício. Como os perfis modulares são pré-fabricados em aço galvanizado, 

este processo garante proteção contra a corrosão e, desta forma, qualidade, durabilidade e 

sustentabilidade. 

O aço é um material que, submetido a incrementos excessivos de temperatura, perde características 

resistentes sendo necessário introduzir medidas de proteção em caso de incêndio. Os materiais a usar 

com este intuito deverão ter baixa condutibilidade térmica, baixa deformabilidade por ação do calor e 

boa capacidade de isolamento. 

A solução de fundações deverá ser adaptada às condições geológicas e geotécnicas de cada local, 

devendo ser privilegiadas as soluções de maior rigidez e de maior capacidade de redistribuição de 

esforços, o que muito raramente será possível com a solução descrita no caso de estudo. 
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5. CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

5.1. ASPETOS GERAIS 

É importante notar que o surgimento relativamente recente de construção modular metálica ao 

mercado, em particular no território nacional, traduz-se numa ausência significativa de concorrência 

para as empresas a operar neste segmento de soluções construtivas. Assim, não será razoável admitir 

que a grandeza de valores atualmente praticados se mantenha após a estabilização de preços com a 

crescente adoção desta tecnologia, com expectável diminuição dos valores dos respetivos orçamentos 

à construção dita tradicional no futuro (Figura 104 – Estatísticas do tipo de construção no mercado 

entre 2008 e 2015 Figura 104). Atualmente, contudo, as vantagens únicas da solução e escassez de 

disponibilidade de fornecedores a operar em Portugal leva a preços mais elevados. 

Grande parte destas vantagens decorre do maior controlo de qualidade obtido pela pré-fabricação do 

material em condições industrializadas que permitem garantias de rigor difíceis de reproduzir na 

execução in situ de obras em construção tradicional. Para o cliente final, particularmente no caso de 

obras como aquela enunciada no presente documento – uma moradia unifamiliar – para a qual não 

será esperado qualquer conhecimento técnico da parte do dono de obra, o rigor referido traduz-se em 

confiança acrescida na qualidade do produto acabado. 

Por fim, é incontornável a vantagem obtida a nível de prazos e calendarização da obra. Para uma obra 

executada em métodos convencionais cuja duração se poderia prever estender-se mais tempo, a 

execução com soluções pré-fabricadas modulares permitiu a finalização de um produto equivalente em 

cinco meses, reduzindo efetivamente o prazo para metade. Embora a novidade da solução possa 

acrescer ao custo final, a execução de uma moradia equivalente em construção tradicional nos prazos 

permitidos por construção modular iria resultar num agravamento muito mais expressivo dos valores 

em questão, não só pela mão-de-obra especializada, como pelas dimensões superiores e 

equipamentos especializados que seria razoável ter num estaleiro de construção em betão armado. 

Em igualdade de circunstâncias, para um mesmo prazo e nível de qualidade, o sistema modular 

apresenta vantagens económicas evidentes, bem como a existência de maior controlo de qualidade e 

sustentabilidade. 

O recurso a sistemas como o Light Steel Framing oferece vantagens reais em comparação com as 

estruturas de madeira ou de alvenaria. As moradias unifamiliares são projetadas para resistir às tensões 

resultantes da atividade sísmica, absorvendo a energia que lhes é transmitida através do solo. Neste 

sentido, ganhos de flexibilidade na estrutura permitem uma maior adaptação ao movimento do solo, 

onde o comportamento dos materiais aplicados depende da configuração da estrutura, da qualidade 

de construção, dos cálculos de projeto e da correta aplicação de legislação adequada. 

Habitações com estrutura em madeira ou em perfis leves de aço galvanizado são concebidas segundo 

conceitos semelhantes às restantes obras de engenharia. Para melhor acomodar forças laterais, tais 

como as produzidas durante um evento sísmico, destaca-se a importância de garantir o monolitismo 

da estrutura, solidarizando-se os elementos estruturais da cobertura e dos pisos com os das paredes 
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em toda a sua extensão até às fundações. A perda de esquadria das paredes deve ser limitada a níveis 

toleráveis e todas as coberturas, pisos e paredes devem ser calculadas com vista a limitar o movimento 

e transferir as cargas para as paredes resistentes às ações horizontais destinadas a garantir a 

esquadria do edifício, e daí para as fundações. A este nível, o revestimento estrutural desempenha um 

papel fundamental na conjugação dos elementos e distribuição equilibrada das cargas transmitidas à 

estrutura por todo o seu conjunto. [1], [17] e [18] 

 

 

 

 

 

5.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Dos possíveis estudos a desenvolver futuramente, propõe-se a análise da sustentabilidade deste tipo 

de construções, a resistência à ação do fogo em caso de incêndio, bem como o aprofundamento do 

seu desempenho perante a ação sísmica, incluindo estudo comparativo entre os restantes sistemas de 

construção modular. 

Seria interessante ainda investigar a necessidade da eficiência das soluções de fundação de muito 

baixa rigidez, como é o caso das chapas de fundação utilizadas no caso de estudo apresentado. 

A produção de estruturas metálicas tem sofrido aceleração significativa e nesse caso considera-se 

importante desenvolver esquemas de reciclagem e aproveitamento de desperdícios, diminuição do 

consumo de energia e redução de emissão de CO2 ao longo do processo. Adicionalmente, seria 

vantajosa a introdução de sistemas de aproveitamento energético embutido, por meio da recolha de 

águas pluviais, por forma a conservar ou reutilizar as mesmas canalizando-as da cobertura para a 

habitação, sendo aqui essencial a filtragem de maneira a eliminar bactérias. Idem, no uso de painéis 

solares para aproveitamento da energia solar no aquecimento de água, e inclusive energia eólica que 

poderia, por sua vez, ser aproveitada para a bombagem de água e para a produção de energia elétrica, 

retendo a mesma para utilização em períodos de ausência de vento. [17] e [18] 

  

Figura 104 – Estatísticas do tipo de construção no mercado entre 2008 e 2015 [22] 
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CÓDIGO DESIGNAÇÃO UNIT. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO

TOTAL 

ARTIGO
TOTAL CAPÍTULO

MUITO IMPORTANTE: Na execução deste orçamento deverão ser considerados os fornecimentos e aplicação de 

todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, acessórios e ainda todos os trabalhos de Construção Civil 

necessários à execução da obra projectada. Encontram-se exaradas neste descritivo todas as CTE. Quando as 

especificações, marcas ou directivas técnicas forem omissas serão as mesmas de serem previamente aprovadas 

mediante apresentação de um exemplar ou um método aceite o homologado pelos laboratórios competentes. 

Capº 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 1 500.00 €

1.1.

Montagem de desmontagem de estaleiro, alocação de todos os meios necessários à correta realização dos trabalhos. 

Está considerado o fornecimento, montagem e desmontagem de paineis informativos da Obra com 3,00 x 2,00 mt. 

Está considerado um portão e respectivos pilares de fixação, colocação de tapumes legais provisórios em todo o 

perímetro do estaleiro da obra.

vg 1.00 1 500.00 € 1 500.00 €

1.2.

Decapagem, limpeza e escavação geral em terrenos de qualquer natureza (execepto em terrenos rochosos) , na 

abertura de caixa sob o pavimento térreo, incluindo remoção, para implantação da moradia, 50 cm de altura em 

media. Nota: a terra resultante da escavação ficará em obra para resolução de arranjos exteriores. Não estão 

incluíndas movimentações de terras que ultrapassem os 50 cm de altura de escavação/aterro para regularização do 

terreno para implantação da moradia.

Capº 2 BETÃO ARMADO 7 992.00 €

2.1. Fornecimentos e aplicação de dupla manta geotextil de 250g/m² e manga plástica. m² 110.00 5.00 € 550.00 €

2.2. Fornecimento e aplicação de placas de isolamento térmico XPS 30mm, incluindo cortes e desperdícios. m² 110.00 5.00 € 550.00 €

2.3.
Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15.S3.X0(P).D16.Cl 1,0, camada com 10cm de altura, no leito 

das fundações.
mᶟ 103.00 11.00 € 1 133.00 €

2.4.

Fornecimento e aplicação, em ensoleiramento, de betão C20/25.S3.XC1(P).D16.Cl0,4, armaduras em aço A500NR 

(corte, moldagem e colocação dentro da cofragem), cofragem (corte, escoramento, travamento e descofragem), 

incluindo todos os trabalhos e fornecimentos inerentes à sua correta execução e perfeito acabamento.

mᶟ 14.00 200.00 € 2 800.00 €

2.5.

Fornecimento e aplicação de fungibloco 75*25*30cm, betão C20/25.S3.XC1(P).D16.Cl0,4 (camada com 5cm), 

malhasol # AQ50, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos inerentes à sua correta execução e perfeito 

acabamento.

m² 50.00 22.00 € 1 100.00 €

2.6.
Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização, camada com 7cm de altura, perfeito e acabado para 

aplicação de acabamentos.
m² 169.00 11.00 € 1 859.00 €

Capº 3 ESTRUTURA MODULAR 37 000.00 €

3.1. Fornecimento de perfis modulares em aço galvanizado para execução de estrutura porticada. vg 1.00 30 000.00 € 30 000.00 €

3.2.

Fornecimento de painéis modulares para paredes constituidos por caixilho em aço galvanizado fixado a chapa de aço 

P-11-100-12, metalizada, composto exteriomente  por placa isolante de poliestireno expandido e auto-extinguivel 

(classificação de reação ao fogo E), com espessura de 120mm, colada com ADESAN CPS-B e cimento, com 

assentamento de rede de fibra de vidro tipo Cappotto, com 160gr/m2, colada com ADESAN-B e cimento, conforme  

diretivas do Sistema Cappotto.

3.3. Montagem de Estrutura Modiko vg 1.00 7 000.00 € 7 000.00 €

Capº 4 ISOLAMENTOS 10 585.00 €

4.1. Paredes Exteriores

4.1.1.

Fornecimento e aplicação de acabamento e regularização, composto por Weber Therm Pro, Weber Therm 408, 

Weber Prim AD e Weber Plast Decor M (cores pertencentes ao grupo A), incluindo perfis de ângulo  e remates de 

paredes, conforme directivas do Sistema Capotto.

m² 307.00 20.00 € 6 140.00 €

4.1.2. Andaime para execução dos trabalhos de Capotto vg 4.00 300.00 € 1 200.00 €

4.2. Cobertura

4.2.1.
Fornecimento e aplicação de membrana de impermeabilização em PVC tipo ALKORPLAN 35276 de 1,5mm fp, 

incluindo fixação mecânica de 50 em 50cm e selagem de juntas com ALKORPLUS 81038
m² 120.00 15.00 € 1 800.00 €

4.2.2. Fornecimento e aplicação de perfis de chapa colaminada nas transições do plano horizontal para vertical ml 63.00 15.00 € 945.00 €

4.2.3.
Fornecimento e assentamento de tubos de queda de águas pluviais, em aço inox de secção rectangular ou circular, 

incluindo gárgulas, capitéis, curvas e abraçadeiras.
un 4.00 125.00 € 500.00 €

Capº 5 CANTARIAS 665.00 €

5.1.
Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris em pedra calcárea,tipo moleanos, com batente e canal, 

amaciada, com 175mm de largura e 30mm de espessura.
m² 7.00 95.00 € 665.00 €

Capº 6 PAREDES EM GESSO CARTONADO 9 240.00 €

6.1.

Fornecimento e montagem de divisórias (paredes int. normais) em gesso cartonado normal 15mm de espessura, nas 

duas faces, com alma em lã mineral de 60mm e espessura e densidade de 40Kg/m3, incluindo estrutura metálica e 

aduelas de vãos, com emassamento e lixamento.  

m² 35.00 30.00 € 1 050.00 €

6.2.

Fornecimento e montagem de divisórias (paredes int. hidrofugado) em gesso cartonado normal 15mm de espessura 

numa face, e gesso cartonado hidrofugado 15mm, na outra, com alma em lã mineral de 60mm e espessura e 

densidade de 40Kg/m3, incluindo estrutura metálica e aduelas de vãos, com emassamento e lixamento. 

m² 30.00 30.00 € 900.00 €

6.3.

Fornecimento e montagem de placas (forras de paredes ext. normais) em gesso cartonado normal 15mm de 

espessura, na face interior das paredes exteriores, com lã mineral 40mm e densidade de 40 Kg/m3, incluindo estrutura 

suporte e aduelas de vãos, com emassamento e lixamento.  

m² 178.00 30.00 € 5 340.00 €

6.4.

Fornecimento e montagem de placas (forras de paredes ext. hidrofugadas) em gesso cartonado hidrofugado de 

15mm de espessura, na face interior húmida, (IS, cozinha, exterior) das paredes exteriores, com lã mineral 40mm e 

densidade de 40 kg/m3, incluindo estrutura suporte e aduelas de vãos, com emassamento e lixamento.  

m² 65.00 30.00 € 1 950.00 €

Capº 7 TETOS EM GESSO CARTONADO 3 840.00 €

7.1.
Fornecimento e montagem de placas em gesso cartonado normal 13mm de espessura, em tetos, com lã mineral 

40mm e densidade de 40 Kg/m3, incluindo estrutura de suporte, com emassamento e lixamento.  
m² 100.00 30.00 € 3 000.00 €

7.2.
Fornecimento e montagem de placas em gesso cartonado hidrofugado 13mm de espessura, em tetos, com lã mineral 

40mm e densidade de 40 Kg/m3, incluindo estrutura de suporte, com emassamento e lixamento.  
m² 28.00 30.00 € 840.00 €

MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES (ESTRUTURA MODULAR METÁLICA)



CÓDIGO DESIGNAÇÃO UNIT. QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO

TOTAL 

ARTIGO
TOTAL CAPÍTULO

MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES (ESTRUTURA MODULAR METÁLICA)

Capº 8 PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS 5 795.00 €

8.1. Pavimentos interiores

8.1.1.
Fornecimento e assentamento de pavimento estratificado AC4 s/ bisel, sobre manta de espuma de polietileno de 

2mm de espessura, incluindo perfis de transição. 
m² 95.00 25.00 € 2 375.00 €

8.1.2.

Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico, a definir pelo D.O.  (tipo referências LM-3230, LM-3100), 

assente sobre cola tipo  Weber Saint Gobain tipo Weber.Col Flex e betumação a Weber.color art, em instalações 

sanitárias

m² 14.00 30.00 € 420.00 €

8.2. Revestimentos interiores

8.2.1.
Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico em paredes, a definir pelo D.O.  (tipo referências LM-

3230),assente sobre cola tipo Weber Saint Gobain tipo Weber Fix Basic  e betumação a Weber.color art, na cozinha.
m² 28.00 30.00 € 840.00 €

8.2.2.

Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico em paredes, a definir pelo D.O. (tipo referências LM-

3010),assente sobre cola tipo Weber Saint Gobain tipoWeber Fix Basic e betumação a Weber.color art, em 

instalações sanitárias e restantes zonas húmidas

m² 67.00 30.00 € 2 010.00 €

8.2.3.
Fornecimento e aplicação de Perfil PVC Jolly-P125 Schulter Systems, ou equivalente, para remate de pontos 

singulares.
ml 15.00 10.00 € 150.00 €

Capº 9 CARPINTARIAS 8 490.00 €

9.1.
Fornecimento e aplicação de batentes de porta aparafusado,  em todas as portas, incluindo todos os acessórios 

necessarios à sua execução e fixação.
un 6.00 8.00 € 48.00 €

9.2.

Fornecimento e montagem de portas de abrir pré-fabricadas com interior celulósico termoendurecido, tipo ninho de 

abelha, com acabamento folheado a  faia ou carvalho, incluindo aros com 0.07m de largura, batentes, guarnições e 

ferragens em aço inox da marca ATZ, ou equivalente.

9.2.1. 0,80 x 2,00 m un 6.00 400.00 € 2 400.00 €

9.3.

Fornecimento e montagem de portas de correr com cassete pré-fabricadas com interior celulósico termoendurecido, 

tipo ninho de abelha, com acabamento folheado a madeira de faia ou carvalho, incluindo aros com 0.07m de largura, 

batentes, guarnições e ferragens em aço inox da marca ATZ, ou equivalente.

9.3.1. 0,80 x 2,00 m un 1.00 600.00 € 600.00 €

9.4.
Fornecimento e assentamento de rodapés de contraplacado marítimo folheado  a madeira de  de faia ou carvalho das 

portas, liso e com secção de 70x15mm. 
ml 74.00 8.00 € 592.00 €

9.5.
Fornecimento e aplicação de armário/roupeiro, com portas de abrir lisas, com interiores laminados, com prateleiras e 

varão, incluindo todas as ferragens

9.5.1. 1,92 x 2,50 x 0,60 m c/ 3 portas un 1.00 1 000.00 € 1 000.00 €

9.5.2. 1,52 x 2,50 x 0,60 m c/ 4 portas un 1.00 800.00 € 800.00 €

9.5.3. 0,8 x 2,50 x 0,60 m c/ 1 porta un 1.00 400.00 € 400.00 €

9.5.4. 2,8 x 2,50 x 0,60 m em forma de "L" c/ 6 portas un 1.00 1 500.00 € 1 500.00 €

9.6. Fornecimento e aplicação de divisória formada por pilares de madeira. vg 1.00 1 000.00 € 1 000.00 €

9.7.
Fornecimento e aplicação de reforço na parede em contraplacado marítimo para fixação de móveis de lavatórios, 

espelhos, móveis superiores de cozinha, unidades de AC, etc…
vg 1.00 150.00 € 150.00 €

Capº 10 VÃOS EXTERIORES, VIDROS 12 955.00

10.1.
Fornecimento e aplicação de caixilharia em PVC com acabamento exterior folheado a antracite (RAL 7016) e interior a 

branco, conforme projecto, incluindo todas as ferragens, vidro duplo CLIMALIT (6+14+5) baixo emissivo)

10.1.1. VE01 - Porta abrir+fixo de 1,95x2,4 un 1.00 1 300.00 € 1 300.00 €

10.1.2. VE02 - Janela basculante de 0,9x1,2 un 1.00 250.00 € 250.00 €

10.1.3. VE03 - Janela basculante de 0,9x1,2 un 1.00 200.00 € 200.00 €

10.1.4. VE04 - Sacada correr de 2,85x2,4 com estore un 1.00 1 900.00 € 1 900.00 €

10.1.5. VE05 - Sacada correr de 3x2,4 com estore un 1.00 2 000.00 € 2 000.00 €

10.1.6. VE06 - Porta abrir de 0,9x2,4 un 1.00 910.00 € 910.00 €

10.1.7. VE07 - Janela basculante de 1,95x0,675 un 1.00 315.00 € 315.00 €

10.1.8. VE08 - Porta abrir de 0,9x2,175 un 1.00 890.00 € 890.00 €

10.1.9. VE09 - Sacada correr de 1,95x2,175 com estore un 1.00 1 350.00 € 1 350.00 €

10.1.10. VE10 - Sacada correr de 1,95x2,175 com estore un 1.00 1 350.00 € 1 350.00 €

10.1.11. VE11 - Janela fixo de 0,9x1,2 un 1.00 210.00 € 210.00 €

10.1.12. VE12 - Janela oscilo-batente de 0,9x1,2 un 1.00 215.00 € 215.00 €

10.1.13. VE13 - Janela oscilo-batente de 0,9x1,2 un 1.00 215.00 € 215.00 €

10.1.14. VE14 - Sacada correr de 3x2,175 com estore un 1.00 1 500.00 € 1 500.00 €

10.1.15. VE15 - Janela fixo de 1,95x1,2 un 1.00 350.00 € 350.00 €

Capº 11 PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS 1 351.00 €

11.1.
Pintura de paredes interiores com uma demão de primário e duas demãos de tinta à cor branca, sobre pladur, tipo 

CIN, ou equivalente.
m² 65.00 7.00 € 455.00 €

11.2.
Pintura de tetos interiores com uma demão de primário e duas demãos de tinta à cor branca, sobre pladur, tipo CIN, 

ou equivalente.
m² 100.00 7.00 € 700.00 €

11.3.
Pintura de tetos interiores com uma demão de primário e duas demãos de tinta à cor branca, com aditivo de 

antifungos, sobre pladur WR, tipo CIN, ou equivalente.
m² 28.00 7.00 € 196.00 €

Capº 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3 363.00 €

12.1. Sanitas - Fornecimento de louças sanitárias, incluindo todas as ferragens e acessórios de ligação:

12.1.1. SANITANA, sanita short BTW 60 NEXO D/D (ref: NXSC4T) un 3.00 228.50 € 685.50 €

12.1.2. SANITANA, tanque compacto short NEXO (ref: NXTC4) un 3.00

12.1.3. SANITANA, tampo de sanita NEXO (ref: NXTD2) un 3.00

12.2. Bidés - Fornecimento de louças sanitárias, incluindo todas as ferragens e acessórios de ligação:

12.2.1. SANITANA, bidé NEXO BTW (ref: NXBD1) un 2.00 69.00 € 138.00 €

12.3. Lavatórios - Fornecimento de louças sanitárias, incluindo todas as ferragens e acessórios de ligação:

12.3.1. SANITANA, Lavatório SMILE 60 (ref: SMLM3) un 3.00 111.00 € 333.00 €

12.4.
Banheira e Bases de chuveiro - Fornecimento de louças sanitárias, incluindo todas as ferragens e acessórios de 

ligação:

12.4.1. SANITANA, banheira NEXO 1600x800, (ref: S20035600000000) un 1.00 199.00 € 199.00 €

12.4.z. SANITANA, estrutura em aço zincado (ref: S20086273599900) un 1.00 72.00 € 72.00 €

12.4.3. SANITANA, painel frontal 1600x560 (ref: S20028305000000) un 1.00 84.00 € 84.00 €

12.4.4. SANITANA, base de duche JULIA 1400x800x75 (S20031172500000) un 2.00 155.50 € 311.00 €

12.5. Móveis - Fornecimento de móveis de WC, incluindo todas as ferragens e acessórios de ligação/fixação:

12.5.1. SANITANA, móvel suspenso Cool 60 (ref: S70048903220100) un 3.00 139.50 € 418.50 €

12.6.
Acessórios de instalação sanitária - Fornecimento de acessórios de instalação sanitária, incluindo todas as 

ferragens e acessórios de ligação:

12.6.1. SANITANA, torneira SILK para lavatório (ref: TSKL0601M0) un 3.00 73.00 € 219.00 €

12.6.2. SANITANA, torneira SILK para bidé (ref: SKC0601M0) un 2.00 73.00 € 146.00 €

12.6.3. SANITANA, monocomando SILK para chuveiro (ref: TSKD0001M0) un 3.00 108.00 € 324.00 €

12.6.4. SANITANA, torneira SILK para banheira (ref: TSKB0001M0) un 1.00 119.00 € 119.00 €

12.6.5. Válvula clic-clac- para lavatório un 3.00 17.50 € 52.50 €

12.6.6. Válvula clic-clac- para bidé un 2.00 17.50 € 35.00 €

12.6.7. Válvula clic-clac- para base de chuveiro un 2.00 17.50 € 35.00 €

12.6.8. Válvula clic-clac- para banheira un 1.00 17.50 € 17.50 €

12.6.9. Rampa sem chuveiro un 2.00 87.00 € 174.00 €
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Capº 13 INFRAESTRUTURAS 13 000.00 €

13.1.
Execução de Rede Eléctrica conforme projecto da especialidades e respondendo às quantidades a baixo indicadas, 

incluindo todo o material, equipamentos necessários
vg 1.00 13 000.00 € 13 000.00 €

Quartos/Escritórios serão equipados com: 4 pontos de luz, 4 tomadas electricas e 2 pontos de ligação.

Salas serão equipadas com: 8 pontos de luz, 6 tomadas electricas e 2 pontos de ligação.

Cozinha será equipada com: 4 pontos de luz (Downlight em aço escovado redondo 2x26W), 8 tomadas electricas; 2 

pontos de ligação.

Instalações Sanitárias serão equipadas com: 2 pontos de luz (Downlight em aço escovado redondo 2x26W), 1 tomada 

electrica; 1 ponto de ligação.

Corredores serão equipados com: 8 pontos de luz (spot em aço escovado redondo c/ lâmpada 50W), 4 tomadas 

electricas e 2 pontos de ligação.

Closet será equipado com: 1 ponto de luz, 1 tomada electrica, 1 ponto de ligação.

13.2.
Execução de Rede de Telecomunicações conforme projecto da especialidade, incluindo toda a tubagem, cablagem 

necessária

13.3.

Execução de Rede Água e Esgotos conforme projecto da especialidades, incluindo material necessário, montagens 

de louças sanitárias, instalação de ventilações de ambiente nas i.s.'s sem vãos para o exterior, e execução de pré-

instalação de sistema solar de aquecimento de águas.

13.4. Execução de Rede de Gás conforme projecto da especialidades, incluindo tubagem e acessórios.

13.5. Execução de Pré-instalação de Ar Condicionado, nos quartos e sala, incluindo tubagem e acessórios.

Capº 14 SERRALHARIA / VIDRARIA 5 800.00

14.1.
Fornecimento e aplicação Escadas de estrutura metálica,(Acesso ao Piso 1) Acabamento com pintura forja,de cor a 

definir  incluindo degraus de madeira e corrimãos 
vg 1.00 4 000.00 € 4 000.00 €

14.2.
Fornecimento e aplicação de guarda em vidro , com 1,1 m de altura total, formada por: kit de fixação sobre pavimento 

e vidro incolor, de10 mm de espessura, fixada ao suporte.
ml 6.00 300.00 € 1 800.00 €

Capº 15 Extras 750.00

15.1. Sombreamento

15.1.1. Fornecimento e aplicação de  alhetas metálicas para execução de pala exterior. m
2 6.00 125.00 € 750.00 €

122 326.00 €TOTAL
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MUITO IMPORTANTE: Na execução deste orçamento deverão ser considerados os fornecimentos e aplicação de todos os 

materiais, equipamentos, mão-de-obra, acessórios e ainda todos os trabalhos de Construção Civil necessários à execução da obra 

projectada. Encontram-se exaradas neste descritivo todas as CTE. Quando as especificações, marcas ou directivas técnicas forem 

omissas serão as mesmas de serem previamente aprovadas mediante apresentação de um exemplar ou um método aceite o 

homologado pelos laboratórios competentes. 

Capº 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS 2 550.00 €

1.1.

Montagem de desmontagem de estaleiro, alocação de todos os meios necessários à correta realização dos trabalhos. Está 

considerado o fornecimento, montagem e desmontagem de paineis informativos da Obra com 3,00 x 2,00 mt. Está considerado um 

portão e respectivos pilares de fixação, colocação de tapumes legais provisórios em todo o perímetro do estaleiro da obra.

vg 1.00 1 500.00 € 1 500.00 €

1.1.1. Contentor de entulho e resíduos vg 10.00 90.00 € 900.00 €

1.1.2. Telheiro de armaduras e cofragem vg 1.00 150.00 € 150.00 €

1.2.

Decapagem, limpeza e escavação geral em terrenos de qualquer natureza (excepto em terrenos rochosos) , na abertura de caixa 

sob o pavimento térreo, incluindo remoção, para implantação da moradia, 50 cm de altura em media. Nota: a terra resultante da 

escavação ficará em obra para resolução de arranjos exteriores. Não estão incluíndas movimentações de terras que ultrapassem os 

50 cm de altura de escavação/aterro para regularização do terreno para implantação da moradia.

vg 1.00

Capº 2 BETÃO ARMADO 19 038.30 €

2.1. Fornecimentos e aplicação de dupla manta geotextil de 250g/m² e manga plástica. m² 110.00 5.00 € 550.00 €

2.2. Fornecimento e aplicação de placas de isolamento térmico XPS 30mm, incluindo cortes e desperdícios. m² 110.00 5.00 € 550.00 €

2.3. Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15.S3.X0(P).D16.Cl 1,0, camada com 10cm de altura, no leito das fundações. mᶟ 103.00 11.00 € 1 133.00 €

2.4.

Fornecimento e aplicação, em lajes, de betão C20/25.S3.XC1(P).D16.Cl0,4, armaduras em aço A500NR (corte, moldagem e 

colocação dentro da cofragem), cofragem (corte, escoramento, travamento e descofragem), incluindo todos os trabalhos e 

fornecimentos inerentes à sua correta execução e perfeito acabamento.

mᶟ 16.20 190.00 € 3 078.57 €

2.5.

Fornecimento e aplicação, em vigas, de betão C20/25.S3.XC1(P).D16.Cl0,4, armaduras em aço A500NR (corte, moldagem e 

colocação dentro da cofragem), cofragem (corte, escoramento, travamento e descofragem), incluindo todos os trabalhos e 

fornecimentos inerentes à sua correta execução e perfeito acabamento.

mᶟ 6.86 657.00 € 4 509.65 €

2.6.

Fornecimento e aplicação, em pilares, de betão C20/25.S3.XC1(P).D16.Cl0,4, armaduras em aço A500NR (corte, moldagem e 

colocação dentro da cofragem), cofragem (corte, escoramento, travamento e descofragem), incluindo todos os trabalhos e 

fornecimentos inerentes à sua correta execução e perfeito acabamento.

mᶟ 1.86 354.00 € 658.09 €

2.7.

Fornecimento e aplicação, em vigas de fundação, de betão C20/25.S3.XC1(P).D16.Cl0,4, armaduras em aço A500NR (corte, 

moldagem e colocação dentro da cofragem), cofragem (corte, escoramento, travamento e descofragem), incluindo todos os 

trabalhos e fornecimentos inerentes à sua correta execução e perfeito acabamento.

mᶟ 14.00 200.00 € 2 800.00 €

2.7.

Fornecimento e aplicação, em sapatas, de betão C20/25.S3.XC1(P).D16.Cl0,4, armaduras em aço A500NR (corte, moldagem e 

colocação dentro da cofragem), cofragem (corte, escoramento, travamento e descofragem), incluindo todos os trabalhos e 

fornecimentos inerentes à sua correta execução e perfeito acabamento.

mᶟ 14.00 200.00 € 2 800.00 €

2.8.
Fornecimento e aplicação de fungibloco 75*25*30cm, betão C20/25.S3.XC1(P).D16.Cl0,4 (camada com 5cm), malhasol #AQ50, 

incluindo todos os trabalhos e fornecimentos inerentes à sua correta execução e perfeito acabamento.
m² 50.00 22.00 € 1 100.00 €

2.9.
Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização, camada com 7cm de altura, perfeito e acabado para aplicação de 

acabamentos.
m² 169.00 11.00 € 1 859.00 €

Capº 3 ALVENARIAS 8 505.00 €

3.1.
Execução de paredes exteriores duplas, em alvenaria de tijolo cerâmico de barro vermelho, de 300x200x70mm + 300x200x110mm, 

assente com argamassa, incluindo lã de rocha, cortes, vergas, remates e todos os trabalhos complementares
m

2 243.00 35.00 € 8 505.00 €

Capº 4 ISOLAMENTOS 14 939.08 €

4.1. Paredes Exteriores

4.1.1.

Fornecimento e aplicação de acabamento e regularização, composto por Weber Therm Pro, Weber Therm 408, Weber Prim AD e 

Weber Plast Decor M (cores pertencentes ao grupo A), incluindo perfis de ângulo  e remates de paredes, conforme directivas do 

Sistema Capotto.

m² 307.00 20.00 € 6 140.00 €

4.1.2. Andaime para execução dos trabalhos de Capotto vg 4.00 300.00 € 1 200.00 €

4.1.3. Impermeabilização e drenagem ao nível das fundações, em paredes enterradas m² 21.84 12.00 € 262.08 €

4.1.4. Fundação e impermeabilização de pavimentos térreos interiores m² 93.00 44.00 € 4 092.00 €

4.2. Cobertura

4.2.1.
Fornecimento e aplicação de membrana de impermeabilização em PVC tipo ALKORPLAN 35276 de 1,5mm fp, incluindo fixação 

mecânica de 50 em 50cm e selagem de juntas com ALKORPLUS 81038
m² 120.00 15.00 € 1 800.00 €

4.2.2. Fornecimento e aplicação de perfis de chapa colaminada nas transições do plano horizontal para vertical ml 63.00 15.00 € 945.00 €

4.2.3.
Fornecimento e assentamento de tubos de queda de águas pluviais, em aço inox de secção rectangular ou circular, incluindo 

gárgulas, capitéis, curvas e abraçadeiras.
un 4.00 125.00 € 500.00 €

Capº 5 CANTARIAS 665.00 €

5.1.
Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris em pedra calcárea, tipo moleanos, com batente e canal, amaciada, com 175mm 

de largura e 30mm de espessura.
m² 7.00 95.00 € 665.00 €

Capº 6 PAREDES EM GESSO CARTONADO 9 240.00 €

6.1.

Fornecimento e montagem de divisórias (paredes int. normais) em gesso cartonado normal 15mm de espessura, nas duas faces, 

com alma em lã mineral de 60mm e espessura e densidade de 40Kg/m3, incluindo estrutura metálica e aduelas de vãos, com 

emassamento e lixamento.  

m² 35.00 30.00 € 1 050.00 €

6.2.

Fornecimento e montagem de divisórias (paredes int. hidrofugado) em gesso cartonado normal 15mm de espessura numa face, e 

gesso cartonado hidrofugado 15mm, na outra, com alma em lã mineral de 60mm e espessura e densidade de 40Kg/m3, incluindo 

estrutura metálica e aduelas de vãos, com emassamento e lixamento. 

m² 30.00 30.00 € 900.00 €

6.3.

Fornecimento e montagem de placas (forras de paredes ext. normais) em gesso cartonado normal 15mm de espessura, na face 

interior das paredes exteriores, com lã mineral 40mm e densidade de 40 Kg/m3, incluindo estrutura suporte e aduelas de vãos, com 

emassamento e lixamento.  

m² 178.00 30.00 € 5 340.00 €

6.4.

Fornecimento e montagem de placas (forras de paredes ext. hidrofugadas) em gesso cartonado hidrofugado de 15mm de 

espessura, na face interior húmida, (IS, cozinha, exterior) das paredes exteriores, com lã mineral 40mm e densidade de 40 kg/m3, 

incluindo estrutura suporte e aduelas de vãos, com emassamento e lixamento.  

m² 65.00 30.00 € 1 950.00 €

Capº 7 TETOS EM GESSO CARTONADO 3 840.00 €

7.1.
Fornecimento e montagem de placas em gesso cartonado normal 13mm de espessura, em tetos, com lã mineral 40mm e densidade 

de 40 Kg/m3, incluindo estrutura de suporte, com emassamento e lixamento.  
m² 100.00 30.00 € 3 000.00 €

7.2.
Fornecimento e montagem de placas em gesso cartonado hidrofugado 13mm de espessura, incluindo estrutura de suporte, com 

emassamento e lixamento.  
m² 28.00 30.00 € 840.00 €

Capº 8 PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS 5 795.00 €

8.1. Pavimentos interiores

8.1.1.
Fornecimento e assentamento de pavimento estratificado AC4 s/ bisel, sobre manta de espuma de polietileno de 2mm de 

espessura, incluindo perfis de transição. 
m² 95.00 25.00 € 2 375.00 €

8.1.2.
Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico, a definir pelo D.O.  (tipo referências LM-3230, LM-3100), assente sobre cola 

tipo  Weber Saint Gobain tipo Weber.Col Flex e betumação a Weber.color art, em instalações sanitárias
m² 14.00 30.00 € 420.00 €

8.2. Revestimentos interiores

8.2.1.
Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico em paredes, a definir pelo D.O.  (tipo referências LM-3230),assente sobre 

cola tipo Weber Saint Gobain tipo Weber Fix Basic  e betumação a Weber.color art, na cozinha.
m² 28.00 30.00 € 840.00 €

8.2.2.
Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico em paredes, a definir pelo D.O. (tipo referências LM-3010),assente sobre cola 

tipo Weber Saint Gobain tipoWeber Fix Basic e betumação a Weber.color art, em instalações sanitárias e restantes zonas húmidas
m² 67.00 30.00 € 2 010.00 €

8.2.3. Fornecimento e aplicação de Perfil PVC Jolly-P125 Schulter Systems, ou equivalente, para remate de pontos singulares. ml 15.00 10.00 € 150.00 €
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MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES (BETÃO ARMADO)

Capº 9 CARPINTARIAS 8 490.00 €

9.1.
Fornecimento e aplicação de batentes de porta aparafusado,  em todas as portas, incluindo todos os acessórios necessarios à sua 

execução e fixação.
un 6.00 8.00 € 48.00 €

9.2.

Fornecimento e montagem de portas de abrir pré-fabricadas com interior celulósico termoendurecido, tipo ninho de abelha, com 

acabamento folheado a  faia ou carvalho, incluindo aros com 0.07m de largura, batentes, guarnições e ferragens em aço inox da 

marca ATZ, ou equivalente.

9.2.1. 0,80 x 2,00 m un 6.00 400.00 € 2 400.00 €

9.3.

Fornecimento e montagem de portas de correr com cassete pré-fabricadas com interior celulósico termoendurecido, tipo ninho de 

abelha, com acabamento folheado a madeira de faia ou carvalho, incluindo aros com 0.07m de largura, batentes, guarnições e 

ferragens em aço inox da marca ATZ, ou equivalente.

9.3.1. 0,80 x 2,00 m un 1.00 600.00 € 600.00 €

9.4.
Fornecimento e assentamento de rodapés de contraplacado marítimo folheado  a madeira de  de faia ou carvalho das portas, liso e 

com secção de 70x15mm. 
ml 74.00 8.00 € 592.00 €

9.5.
Fornecimento e aplicação de armário/roupeiro, com portas de abrir lisas, com interiores laminados, com prateleiras e varão, 

incluindo todas as ferragens

9.5.1. 1,92 x 2,50 x 0,60 m c/ 3 portas un 1.00 1 000.00 € 1 000.00 €

9.5.2. 1,52 x 2,50 x 0,60 m c/ 4 portas un 1.00 800.00 € 800.00 €

9.5.3. 0,8 x 2,50 x 0,60 m c/ 1 porta un 1.00 400.00 € 400.00 €

9.5.4. 2,8 x 2,50 x 0,60 m em forma de "L" c/ 6 portas un 1.00 1 500.00 € 1 500.00 €

9.6. Fornecimento e aplicação de divisória formada por pilares de madeira. vg 1.00 1 000.00 € 1 000.00 €

9.7.
Fornecimento e aplicação de reforço na parede em contraplacado marítimo para fixação de móveis de lavatórios, espelhos, móveis 

superiores de cozinha, unidades de AC, etc…
vg 1.00 150.00 € 150.00 €

Capº 10 VÃOS EXTERIORES, VIDROS 12 955.00

10.1.
Fornecimento e aplicação de caixilharia em PVC com acabamento exterior folheado a antracite (RAL 7016) e interior a branco, 

conforme projecto, incluindo todas as ferragens, vidro duplo CLIMALIT (6+14+5) baixo emissivo)

10.1.1. VE01 - Porta abrir+fixo de 1,95x2,4 un 1.00 1 300.00 € 1 300.00 €

10.1.2. VE02 - Janela basculante de 0,9x1,2 un 1.00 250.00 € 250.00 €

10.1.3. VE03 - Janela basculante de 0,9x1,2 un 1.00 200.00 € 200.00 €

10.1.4. VE04 - Sacada correr de 2,85x2,4 com estore un 1.00 1 900.00 € 1 900.00 €

10.1.5. VE05 - Sacada correr de 3x2,4 com estore un 1.00 2 000.00 € 2 000.00 €

10.1.6. VE06 - Porta abrir de 0,9x2,4 un 1.00 910.00 € 910.00 €

10.1.7. VE07 - Janela basculante de 1,95x0,675 un 1.00 315.00 € 315.00 €

10.1.8. VE08 - Porta abrir de 0,9x2,175 un 1.00 890.00 € 890.00 €

10.1.9. VE09 - Sacada correr de 1,95x2,175 com estore un 1.00 1 350.00 € 1 350.00 €

10.1.10. VE10 - Sacada correr de 1,95x2,175 com estore un 1.00 1 350.00 € 1 350.00 €

10.1.11. VE11 - Janela fixo de 0,9x1,2 un 1.00 210.00 € 210.00 €

10.1.12. VE12 - Janela oscilo-batente de 0,9x1,2 un 1.00 215.00 € 215.00 €

10.1.13. VE13 - Janela oscilo-batente de 0,9x1,2 un 1.00 215.00 € 215.00 €

10.1.14. VE14 - Sacada correr de 3x2,175 com estore un 1.00 1 500.00 € 1 500.00 €

10.1.15. VE15 - Janela fixo de 1,95x1,2 un 1.00 350.00 € 350.00 €

Capº 11 PINTURAS E ENVERNIZAMENTOS 1 351.00 €

11.1.
Pintura de paredes interiores com uma demão de primário e duas demãos de tinta à cor branca, sobre pladur, tipo CIN, ou 

equivalente.
m² 65.00 7.00 € 455.00 €

11.2.
Pintura de tetos interiores com uma demão de primário e duas demãos de tinta à cor branca, sobre pladur, tipo CIN, ou 

equivalente.
m² 100.00 7.00 € 700.00 €

11.3.
Pintura de tetos interiores com uma demão de primário e duas demãos de tinta à cor branca, com aditivo de antifungos, sobre 

pladur WR, tipo CIN, ou equivalente.
m² 28.00 7.00 € 196.00 €

Capº 12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3 363.00 €

12.1. Sanitas - Fornecimento de louças sanitárias, incluindo todas as ferragens e acessórios de ligação:

12.1.1. SANITANA, sanita short BTW 60 NEXO D/D (ref: NXSC4T) un 3.00 228.50 € 685.50 €

12.1.2. SANITANA, tanque compacto short NEXO (ref: NXTC4) un 3.00

12.1.3. SANITANA, tampo de sanita NEXO (ref: NXTD2) un 3.00

12.2. Bidés - Fornecimento de louças sanitárias, incluindo todas as ferragens e acessórios de ligação:

12.2.1. SANITANA, bidé NEXO BTW  (ref: NXBD1) un 2.00 69.00 € 138.00 €

12.3. Lavatórios - Fornecimento de louças sanitárias, incluindo todas as ferragens e acessórios de ligação:

12.3.1. SANITANA, Lavatório SMILE 60 (ref: SMLM3) un 3.00 111.00 € 333.00 €

12.4. Banheira e Bases de chuveiro - Fornecimento de louças sanitárias, incluindo todas as ferragens e acessórios de ligação:

12.4.1. SANITANA, banheira NEXO 1600x800, (ref: S20035600000000) un 1.00 199.00 € 199.00 €

12.4.2. SANITANA, estrutura em aço zincado (ref: S20086273599900) un 1.00 72.00 € 72.00 €

12.4.3. SANITANA, painel frontal 1600x560 (ref: S20028305000000) un 1.00 84.00 € 84.00 €

12.4.4. SANITANA, base de duche JULIA 1400x800x75 (S20031172500000) un 2.00 155.50 € 311.00 €

12.5. Móveis - Fornecimento de móveis de WC, incluindo todas as ferragens e acessórios de ligação/fixação:

12.5.1. SANITANA, móvel suspenso Cool 60 (ref: S70048903220100) un 3.00 139.50 € 418.50 €

12.6.
Acessórios de instalação sanitária - Fornecimento de acessórios de instalação sanitária, incluindo todas as ferragens e 

acessórios de ligação:

12.6.1. SANITANA, torneira SILK para lavatório (ref: TSKL0601M0) un 3.00 73.00 € 219.00 €

12.6.2. SANITANA, torneira SILK para bidé (ref: SKC0601M0) un 2.00 73.00 € 146.00 €

12.6.3. SANITANA, monocomando SILK para chuveiro (ref: TSKD0001M0) un 3.00 108.00 € 324.00 €

12.6.4. SANITANA, torneira SILK para banheira (ref: TSKB0001M0) un 1.00 119.00 € 119.00 €

12.6.5. Válvula clic-clac- para lavatório un 3.00 17.50 € 52.50 €

12.6.6. Válvula clic-clac- para bidé un 2.00 17.50 € 35.00 €

12.6.7. Válvula clic-clac- para base de chuveiro un 2.00 17.50 € 35.00 €

12.6.8. Válvula clic-clac- para banheira un 1.00 17.50 € 17.50 €

12.6.9. Rampa sem chuveiro un 2.00 87.00 € 174.00 €

Capº 13 INFRAESTRUTURAS 13 000.00 €

13.1.
Execução de Rede Eléctrica conforme projecto da especialidades e respondendo às quantidades a baixo indicadas, incluindo todo o 

material, equipamentos necessários
vg 1.00 13 000.00 € 13 000.00 €

13.1.1. Quartos/Escritórios serão equipados com: 4 pontos de luz, 4 tomadas electricas e 2 pontos de ligação.

13.1.2. Salas serão equipadas com: 8 pontos de luz, 6 tomadas electricas e 2 pontos de ligação.

13.1.3.
Cozinha será equipada com: 4 pontos de luz (Downlight em aço escovado redondo 2x26W), 8 tomadas electricas; 2 pontos de 

ligação.

13.1.4.
Instalações Sanitárias serão equipadas com: 2 pontos de luz (Downlight em aço escovado redondo 2x26W), 1 tomada electrica; 1 

ponto de ligação.

13.1.5.
Corredores serão equipados com: 8 pontos de luz (spot em aço escovado redondo c/ lâmpada 50W), 4 tomadas electricas e 2 

pontos de ligação.

13.1.6. Closet será equipado com: 1 ponto de luz, 1 tomada electrica, 1 ponto de ligação.

13.2. Execução de Rede de Telecomunicações conforme projecto da especialidade, incluindo toda a tubagem, cablagem necessária vg

13.3.

Execução de Rede Água e Esgotos conforme projecto da especialidades, incluindo material necessário, montagens de louças 

sanitárias, instalação de ventilações de ambiente nas i.s.'s sem vãos para o exterior, e execução de pré-instalação de sistema solar 

de aquecimento de águas.

vg

13.4. Execução de Rede de Gás conforme projecto da especialidades, incluindo tubagem e acessórios. vg

13.5. Execução de Pré-instalação de Ar Condicionado, nos quartos e sala, incluindo tubagem e acessórios. vg

Capº 14 SERRALHARIA / VIDRARIA 5 800.00

14.1.
Fornecimento e aplicação Escadas de estrutura metálica,(Acesso ao Piso 1) Acabamento com pintura forja,de cor a definir  incluindo 

degraus de madeira e corrimãos 
vg 1.00 4 000.00 € 4 000.00 €

14.2.
 Fornecimento e aplicação de guarda em vidro , com 1,1 m de altura total, formada por: kit de fixação sobre pavimento e vidro 

incolor, de10 mm de espessura, fixada ao suporte.
ml 6.00 300.00 € 1 800.00 €

Capº 15 Extras 750.00

15.1. Sombreamento

15.1.1. Fornecimento e aplicação de  alhetas metálicas para execução de pala exterior. m
2 6.00 125.00 € 750.00 €

88 693.08 €TOTAL


