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Áreas de atuação

Engenharia Civil, Avaliação Imobiliária, Formação, Fiscalização de Obra, Peritagens a Edifícios.

Além da forte componente de Projeto de Engenharia Civil e da Gestão de Empreendimentos,

prestamos serviços de Consultoria, Vistorias e Peritagens, com vista à elaboração de pareceres

técnicos ligados à construção civil, para particulares, seguradoras, tribunais, condomínios e outros.

1. Projetos de Especialidades de Engenharia

2. Fiscalização de Obra

3. Engenharia Forense, Vistorias e Peritagens

4. Avaliação Imobiliária



Projetos de Especialidades
HABITAÇÃO

SERVIÇOS

INDÚSTRIA

INFRA-ESTRUTURAS PÚBLICAS

HOTELARIA

CENTROS COMERCIAIS ESCOLAS

REABILITAÇÃO

…

COMPORTAMENTO TÉRMICO

ESTRUTURAS DE BETÃO

ESTRUTURAS DE MADEIRA

ESTRUTURAS METÁLICAS 

VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

REDES DE GÁS

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

ACÚSTICA DE EDIFÍCIOS



Fiscalização de Obra

GESTÃO ADMINISTRATIVA

CONTROLO DO PLANEAMENTO E 
AVANÇO DOS TRABALHOS

CONTROLO DE QUALIDADE DA 
EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

CONTROLO DE QUALIDADE DA 

DOS MATERIAIS

ANÁLISE DOS PROJECTOS

CONTROLO DE QUANTIDADES

E CUSTOS

VODAFONE



Engenharia Forense / Peritagens

As Inspeções Forenses consistem na determinação

da origem ou causa de falhas ou danos (tais como

fissuras ou outras patologias), via inspeção e

diagnóstico, elaboração de relatórios técnicos de

engenharia, prescrição de métodos de reparação ou

reconstrução, análise de custos de reparação

(acidentes, vibrações e outras patologias como

fissurações ou outros fenómenos) e de apuramento

da responsabilidade civil.



Engenharia Forense

Metodologia:

1. Visita técnica ou peritagens

1. Execução de ensaios

2. Explicação dos eventos aos clientes

3. Prescrição de métodos de reparação

4. Análise de custos de reparação

2. Projeto de Reabilitação – Caderno de Encargos

3. Analise de Propostas de Empreitada

4. Fiscalização da Obra



Avaliação
Imobiliária

• Compra

• Venda 

• Arrendamento

• Crédito Hipotecário

• Partilhas

• Processos Litigiosos

• Fins Contabilísticos



Sistema CLT – Cross Laminated Timber

A madeira lamelada colada cruzada é um material que nasceu em Zurique, Suíça, em 1990, mas foi

desenvolvido posteriormente na Áustria através da cooperação entre a indústria e a universidade.

São camadas de placas colocadas transversalmente entre camadas e coladas entre si, formando um

painel bidimensional.



O que é CLT?

• São compostos por direções primárias e secundárias;

• Comprimentos ate cerca de 16m, Largura de cerca de 3 a 5m, Espessuras entre 10 a 50cm

• Permite aberturas para portas, janelas e também para ductos.

• Os painéis podem conter entre 3 e 7 camadas, possuindo sempre um número de camadas ímpar,

de modo a criar um eixo de simetria na camada central



Produção

Uma das empresas pioneiras no

fabrico de CLT foi a empresa

austríaca KLH.

Os principais produtores de

madeira laminada cruzada e

madeira laminada estão

atualmente localizados na

Europa Central.

As especies mais usadas são o

Espruce, Abeto, Laricio, Pinho

ou Choupo.

As camadas mais comuns

possuem entre 16 e 45mm.



Vantagens

• Comportamento quase isotrópico em plano, podendo ser usado tanto em paredes, como em

pisos;

• Estabilidade dimensional em plano, baixos valores de dilatação e encurtamento na direção

perpendicular ao plano;

• Leveza da estrutura;

• Rapidez na construção;

• Uma construção mais limpa e menos emissora de ruido.



Vantagens

• Combinam propriedades estruturais e de vedação;

• Permite soluções híbridas , como:

o Combinação de CLT acima do piso térreo e de caves em estrutura de betão;

o Combinação de CLT e pisos compostos de betão, onde os painéis de madeira atuam como

cofragens permanentes;

o Uso de CLT para paredes de suporte de carga e de estruturas de madeira para paredes

exteriores.

o Combinação de pisos e paredes de CLT com núcleos de betão.

o Combinação de CLT com estrutura metálica e com madeira laminada colada, do tipo Post &

Beam

Desvantagens
• Grandes volumes de madeira, quando comparado com sistemas light wood-frame ou post & beam



Propriedades

• Uma vez que bem protegida contra a humidade, pode ser bastante durável.

• É um bom isolante térmico, com uma taxa de transferência de calor variando entre 0,11 a 0,13

W/m2K.

• Excelente estanqueidade, que contribui para melhorar o desempenho térmico, principalmente se as

vedações entre juntas forem bem feitas;

• Propriedades higroscópicas, o que faz com que o material absorva e liberte humidade ao longo do

tempo, melhorando a qualidade do ar interior.

• Pode ser projetado para conferir resistência ao fogo, e fornecer uma superfície que carboniza diante

de condições de incendio, desta forma protegendo os bens e evitando o colapso estrutural ou ainda

usar proteções corta-fogo;

• Comparando com outras estruturas convencionais de madeira, fornecem uma barreira acústica, que

ainda apode ser melhorada, com aplicação de bandas acústicas e de forro de placas de gesso.



Durabilidade

• O nível de durabilidade biológica dos painéis depende naturalmente da espécie utilizada e das suas

condições de aplicação e utilização. De acordo com os respetivos documentos de Aprovação Técnica

Europeia (ETA), a utilização dos painéis está limitada às classes de risco 1 e 2 da NPEN335-1:2011,

correspondentes portanto a uma exposição abrigada e sem contacto direto com as condições

meteorológicas.

• É recomendável a aplicação de um produto biocida preservador.

• Recomenda-se que o painel seja aplicado a uma altura mínima de 150mm acima do solo.

• A definição da vida útil dos painéis é referida nos documentos de Aprovação Técnica Europeia, com o

valor de 50 anos.



Tipos de Acabamento

Cada fabricante disponibiliza vários tipos de acabamento, mas há três tipos principais:

• Grau padrão (não visível): acabamento de superfície áspero e com descoloração. Usado em locais 

ocultos dentro da edificação acabada.

• Grau doméstico (Visível): boa qualidade no acabamento da superfície. Usados em locais mais 

expostos.

• Grau industrial (visível): acabamento intermédio. Usado tanto em locais mais expostos, como 

internos, no entanto devem ter um acabamento lixado.



Homologação Técnica

• European Technical Approval – ETA -06/0138

• Os painéis de CLT possuem uma Aprovação Técnica Europeia (ETA-06/0138 – European Technical

Approval). Esta consiste numa apreciação técnica favorável da aptidão ao uso de um produto,

estabelecida com base nas exigências essenciais das obras de construção onde esse produto seja

incorporado.

• Marcação CE



Comparativo com outras tecnologias

• Velocidade de montagem na estrutura, trazendo benefícios para os processos seguintes, como 

instalações de janelas e portas, aplicação de isolamento e revestimentos.

• Devido ao projeto ser feito com auxílio de softwares, há uma excelente precisão, diminuindo erros 

que possam surgir em campo.

• Redução da exigência das fundações por se tratar de uma estrutura mais leve, principalmente 

comparada com betão.

• Ambientes mais seguros e silenciosos durante a construção da estrutura.



Fatores chave

• Velocidade de construção

• É um recurso renovável

• É mais leve

• Versatilidade

• Uso estrutural

• Desempenho térmico

• Transmissão sonora

• Estanqueidade

• Resistência ao fogo



Resistência ao fogo

• É tradicionalmente um dos aspetos de maior importância no sentimento de segurança que um 
edifício deve proporcionar.

• Todos os componentes metálicos com função estrutural deverão ser protegidos da ação direta do 
fogo como forma atenuadora do aumento da temperatura.

• Dada a característica de baixa condutibilidade térmica da madeira, uma das estratégias mais 
utilizadas para proteção das ligações metálicas é o seu ocultamento na madeira. Outro meio de 
proteção será o seu encapsulamento com materiais não combustíveis ou o uso de retardantes.

• Outra das estratégias habituais para salvaguarda de uma determinada resistência ao fogo passa 
pela fixação de revestimentos adicionais, por exemplo, placas de gesso CF, com classe de reação 
ao fogo não inferior a A2.



Comportamento térmico

• As características de condutibilidade térmica dos painéis são de 0,13 W/m.ºK., pelo que 
apresentam valores ótimos entre os materiais de construção com capacidade estrutural.

• O bom desempenho em temperaturas mais frias, além de ter ausência de pontes térmicas planas e  
reduzidas pontes térmicas lineares associadas ao sistema construtivo.

• Melhor desempenho comparado com outros métodos construtivos.



Comportamento térmico

• Comparativamente com o sistema construtivo de alvenaria,  as soluções em CLT apresentam 
problemas muito menores 



Conforto acústico

• Os painéis CLT têm densidade mais elevada do que construções comuns de madeira (500kg/m3)

• É possível introduzir camadas de isolamento, como revestimento de gesso ou isolamentos em
espaços vazios

• Deve-se ter atenção especial em adicionar material isolante nas juntas e conexões de
parede/parede e parede/teto.



Transporte e Montagem em Obra

• Os painéis de madeira são entregues diretamente em obra nas dimensões e formas definidas em 
projeto;

• O transporte é feito através de camião( vias devem suportar camiões de 40ton).



Transporte e Montagem em Obra

• Aplica-se os painéis de acordo com as especificações do fabricante;

• Recorre-se ao uso de  gruas para a montagem.



Armazenamento

Cuidados  que devem ser tomados no estaleiro:

• Distância mínima de pelo menos 20 cm entre a embalagem e um substrato firme e seco;

• Ter cuidado extra com elementos de acabamento doméstico.



Instalação

1) Criação de uma laje em betão impermeabilizada com tela asfáltica

2) Aplicação de mestras e apoios metálicos



Instalação

3) Aplicação de vedação com telas e fitas

4) Montagem de paredes exteriores e interiores



Instalação

5) Aplicação de fitas de isolamento acústico nas paredes;

6) Conexões e aparafusamentos;

7) Proteção contra as chuvas.



Exemplos de ligações com a fundação

Parede exterior Parede interior



Exemplos de ligações entre paredes e pisos

Paredes interiores e tetos



Exemplos de ligações entre paredes

Entre paredes exteriores



Exemplos de ligações entre paredes

Entre paredes adjacentes



Exemplos de ligações entre paredes

Juntas em esquinas
Paredes transversais entre si



Exemplos de ligações entre paredes e pavimentos

Paredes exteriores e pisos



Exemplos de ligações entre tetos



Há a possibilidade de combinar esta com outras tecnologias

CLT com vigas  de madeira CLT com estruturas de aço



Há a possibilidade de combinar esta com outras tecnologias

CLT com alvenarias ou betão



Sismos

• Possui bom comportamento aos sismos, com Media a Alta capacidade de
dissipação de energia

• As zonas dissipativas devem estar localizadas nas ligações, enquanto os
elementos de madeira devem ser considerados como tendo um
comportamento elástico-linear.

• Nos sistemas com painéis de madeira este comportamento é conseguido nas
ligações entre painéis, mas especialmente na ligação à fundação;

• As paredes de madeira providenciam à estrutura o nível de contraventamento
necessário para reduzir estes deslocamentos.



Revestimentos

• São cruciais para o paredes externas, pois desta forma protegem o
material de fatores externos, como a agua da chuva

• Podem ser leves (tábuas, chapas, ladrilhos ou painéis) ou pesados
(alvenaria e betão)

• Em paredes interiores, normalmente usam-se revestimentos de
superfície para proteger o material de sujidade, marcas, e ainda
reduzir o amarelado na madeira causado pela exposição à luz solar.



Infraestruturas

• Usa-se revestimento no interior com a finalidade de criar uma cavidade de serviço, tanto em 
paredes, tetos ou pisos.

• Aberturas nos painéis de piso são feitas para permitir passagem de dutos de serviço.



Impermeabilização 

• Áreas de casa de banho e cozinhas (zonas húmidas) devem ser impermeabilizadas.

• Aperturas para janelas ou portas deve ser seladas com uma camada impermeabilizante



Cross Laminated Timber

3 a 4 profissionais - 150 m2 – 35 dias úteis – 800€/m2



Cross Laminated Timber



Cross Laminated Timber



Fornecedores / Distribuidores em Portugal 
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