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Resumo

Praticamente desde o início da humanidade a madeira está presente em 
toda a história da construção, quer seja como elemento estrutural ou 
apenas de acabamento, transmitindo uma inegável sensação de conforto 
e qualidade de construção. Contudo, apesar das suas diversas valências 
e da abundância de recursos, em Portugal, a madeira ainda não é vista 
como uma opção tão ou mais viável como os mais comuns materiais de 
construção como o betão e o aço.

Será uma questão de preconceito nacional ou inadequação? É sobre esta 
questão que recai a investigação, procurando perceber se a madeira, o 
material mais antigo disponível ao Homem, pode ser também um dos 
mais tecnológicos com que pode trabalhar, quando, por exemplo, se 
desenvolvem materiais transformados como o “cross-laminated timber” 
(CLT).

O presente trabalho tem como objetivo entender de que modo o 
desenvolvimento de novos materiais de construção em madeira, 
decorrentes de processos industrializados, influenciam ou condicionam 
os métodos de conceção de um arquiteto e, consequentemente, a execução 
do projeto nas suas diversas fases. Discute-se também de que forma 
estes materiais podem contribuir para uma mudança cultural no que diz 
respeito ao reduzido papel que a madeira desempenha na construção 
portuguesa.

Apoiado na análise de múltiplos projetos portugueses construídos nos 
últimos anos, é analisada a evolução do uso da madeira na construção 
nacional e, reconhecendo que a escolha, por parte do arquiteto, de um 
conjunto de materiais em detrimento de outros, constitui um momento 
determinante na transmutação do projeto em obra, procura-se realçar 
que a madeira, como qualquer material, possui as suas características, 
as suas condicionantes de execução e, acima de tudo, transmite uma 
complexa variedade de sensações no espaço construído.

Construção | Materiais | Madeira | Cross-Laminated Timber (CLT) | Sistemas Construtivos
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Abstract

Practically since the beginning of mankind, wood is present throughout the 
entire construction history. Whether it’s used as a structural element or 
just as a finishing material, wood conveys an undeniable sense of comfort 
and building quality. In Portugal however, despite its many valences and 
the abundance of resources, it’s still not seen as an equal or more viable 
option as most common building materials like concrete and steel.

Is it a matter of national prejudice or inadequacy? This is the main 
question of this research, while trying to realize whether wood, the oldest 
material available to Man, can also be the most technological it can work 
with, especially when engineered wood products like cross-laminated 
timber (CLT) are developed.

This paper aims to understand how the development of new wooden 
building materials, resulting from industrialized processes, influences or 
conditions an architect’s design methods and consequently, the project 
execution in its various stages. It is also discussed how these materials 
can contribute to a cultural change regarding the reduced role that wood 
plays in Portuguese construction.

Based on the analysis of multiple Portuguese projects built in recent years, 
wood’s use evolution in national construction is analyzed. Recognizing 
that the architect’s choice of one set of materials over others constitutes 
a defining moment in the transmutation from project to construction, 
this research seeks to emphasize that wood, like any other material, has 
its characteristics, its execution constraints and, above all, transmits a 
complex variety of sensations to the built environment.

Construction | Materials | Wood | Cross-Laminated Timber (CLT) | Building Systems
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“Study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you.”

- Frank Lloyd Wright



Introdução0.
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Em Portugal, após a revolução industrial e o desenvolvimento de novos 
materiais de construção, a madeira passou a ser vista como um material 
secundário, frágil e com elevados custos de manutenção, e que é utilizado 
apenas no acabamento do interior, nos soalhos, rodapés, etc., por ser 
associado ao conforto e valorizar um edifício.

O interesse pessoal no tema proposto para desenvolvimento – Construção 
em Madeira - surge da experiência da realização de estágios de Verão no 
setor da construção, na Suíça, com a oportunidade de entrar em contacto 
com uma realidade que a maioria dos estudantes de arquitetura apenas 
experiencia após a conclusão da sua formação. Através desses estágios 
foi possível entrar em contacto com métodos construtivos que usam a 
madeira como elemento principal (estrutural, de compartimentação e 
de acabamento) e que tiram proveito das novas tecnologias para uma 
melhor gestão e execução da obra.

Assim, e devido ao gosto pessoal pela construção, o objetivo desta 
dissertação é o de pensar/discutir/avaliar a reintrodução da madeira 
na construção, enquanto material que pode conformar o edifício desde 
a estrutura aos acabamentos, com ênfase nos materiais e processos 
que atualmente estão disponíveis para o arquiteto. Procura-se também 
compreender as vantagens e desvantagens deste tipo de construção, 
desmistificando a ideia/preconceito que se criou em relação a este 
material.

O método de trabalho desenvolve-se maioritariamente nos seguintes 
pontos:

1| Estudo e compreensão da madeira enquanto material de construção; 
reconhecendo que este material não é novo, procura-se identificar as suas 
características bem como o entendimento dos processos de construção 
em madeira atualmente em uso, avaliando as suas potencialidades.

2| Compreensão e aprofundamento dos processos industrializados e pré-
fabricados no desenvolvimento de novos produtos e sistemas construtivos 
de madeira e de que modo estes influenciam o modo de trabalhar do 
arquiteto e restante setor da construção.

A estrutura da presente dissertação organiza-se em três momentos 
distintos. O primeiro capítulo - A madeira enquanto material de construção 
- procura entender as características e propriedades que fazem da 
madeira um material com elevado potencial de utilização na construção. 
É também abordada a floresta portuguesa e espécies de árvores 
existentes no território com propriedades que permitam a sua utilização 
na construção como elemento estrutural, com o intuito de perceber se 
o território florestal nacional tem a capacidade de adotar políticas de 
florestação sustentável para a produção de madeira para a construção.

Neste capítulo pretende-se ainda realizar uma breve abordagem histórica 
aos sistemas construtivos em madeira, tanto num contexto internacional 
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como em contexto nacional, e analisar a sua evolução, diferenças e 
possíveis semelhanças.

No segundo capítulo desta investigação - Da conceção à execução - é, 
antes de mais, estudada a finalidade dos processos industrializados e 
da pré-fabricação na implementação da utilização de novos materiais 
e sistemas construtivos. Após isso, é então aprofundada a análise do 
sistema construtivo em “cross-laminated timber” (CLT); entender como 
este material é produzido, como deve ser aplicado e, dadas as suas 
características, perceber de que forma estes produtos, decorrentes 
de processos altamente industrializados, podem contribuir para a 
reintrodução da madeira na construção e qual o seu impacto nos atuais 
modos de construir.

O terceiro e último capítulo - Construção contemporânea em madeira 
em Portugal - analisa três projetos construídos no país, por arquitetos 
portugueses, e, apoiado na realização de um breve inquérito, procura-
se caracterizar a atual utilização deste material na construção nacional, 
perceber qual a atual opinião da sociedade em relação ao uso da madeira 
e, em última instância, concluir se estamos perante um preconceito ou 
inadequação na implementação de sistemas construtivos em madeira em 
Portugal.

Fig. 1 - Visita à obra, Suíça 
(Silva 2017).



“A madeira é um material soberbo...

Criou-se a ideia que a madeira apodrece. É claro que tem de ser pintada de 
vez em quando... mas uma madeira qualquer, desde que tenha manutenção, 
aguenta-se.

A madeira da Piscina de Leça, em riga recuperada, deve ter uns duzentos 
anos.”

- Álvaro Siza Vieira



A madeira como material de construção1.
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A madeira é uma das matérias-primas mais antigas que o homem 
foi aprendendo a manusear, desde os mais pequenos objetos até ao 
desenvolvimento de estruturas criadas para abrigar e proteger, que 
devido à sua abundância e facilidade de manuseamento, rapidamente se 
tornou um material de eleição.

Qualquer material ou sistema construtivo exige o seu grau de conhecimento 
e por norma, maior conhecimento traduz-se em maior qualidade. A 
construção em madeira não é exceção, e dadas as características únicas 
deste material, é necessário um melhor conhecimento das soluções 
existentes, desde o arquiteto ao consumidor e cabe ao arquiteto e 
restantes intervenientes analisar as vantagens e desvantagens deste tipo 
de construção, em que situações vale a pena usar este material e procurar 
sempre novas técnicas e soluções.

A rapidez de execução, aliada a um projeto bem coordenado é uma das 
principais características dos sistemas construtivos em madeira, que 
permitem reduzir tanto o tempo como os custos da construção. A madeira 
possibilita também uma construção “a seco”, pois após a execução das 
fundações e pavimento térreo, normalmente em betão, o restante corpo 
do edifício é construído de uma forma constante e sem tempos de secagem. 
As boas condições naturais de absorção acústica e de isolamento térmico 
são importantes características da madeira, onde também se deve realçar 
a sua baixa massa volúmica e elevada resistência mecânica, o que permite 
apresentar uma resistência à compressão idêntica ao betão e até 10 
vezes superior a este em termos de resistência à flexão (Forests Product 
Laboratory 2010).

Apesar das suas qualidades, a madeira não deixa de ser um material 
heterogéneo e anisotrópico1, ou seja, depois de transformada e aplicada 
na construção, é muito sensível às condições do meio ambiente e 
vulnerável a ataques de agentes externos como fungos e insetos, o que 
pode comprometer a durabilidade deste material.

1 Anisotropia é uma 
característica de 
certos materiais cujas 
propriedades variam 
consoante as direções.
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1.1. Propriedades físicas, químicas e mecânicas da 
madeira

Como qualquer outro material, entender as propriedades físicas, químicas 
e mecânicas revela-se essencial para poder avaliar as suas potencialidades 
enquanto material de construção e de que modo o arquiteto o pode e deve 
utilizar.

Tendo a sua origem num meio natural e tratando-se de uma fonte de 
matéria-prima renovável, a madeira foi e continua a ser muito usada na 
construção. Podemos mesmo afirmar que a madeira é possivelmente o 
material mais utilizado nas construções, pois aplica-se quase diariamente, 
e em todas as fases, do início até à sua conclusão (Segurado 1950). Trata-
se de um material orgânico, sólido e constituído essencialmente por fibras 
de celulose e hemicelulose ligadas por lenhina. Para além disso, é ainda 
um material higroscópico2 devido à sua forte capacidade de absorção de 
água e ortotrópico3 pois as suas propriedades mecânicas são únicas e 
distintas conforme a sua direção espacial.

Em termos químicos a madeira é composta sobretudo por duas substâncias, 
a celulose e a lenhina, que equivalem a 97% da sua composição. Tem 
também uma elevada concentração de carbono, porém este conserva-se 
na madeira durante toda a sua vida, e apenas é libertado para a atmosfera 
em caso de combustão (Gauzin-Müller 1990).

A madeira apresenta diversas propriedades físicas, que variam de espécie 
para espécie.

1.1.1. Comportamento mecânico

À semelhança do comportamento físico, também as propriedades 
mecânicas da madeira variam em função de fatores como a direção das 
fibras, densidade, valores de humidade e duração das cargas, ou seja, esta 
matéria-prima apresenta uma maior resistência na direção das fibras e 
quanto maiores forem os seus níveis de densidade; a humidade influencia 
o comportamento mecânico da madeira, pois com o aumento do teor de 
humidade, a resistência diminui. Por último, também a duração das cargas 
desempenha um papel no seu comportamento, uma vez que a aplicação 
de uma força contínua levará à rotura do material (Gauzin-Müller 1990).

2 Capacidade de um 
material em absorver 
humidade.

3 Característica de 
um material cujas 
propriedades mecânicas 
são únicas e dependem 
das direções em que são 
observadas.
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Para além das propriedades físicas e mecânicas variarem conforme 
a espécie, é igualmente importante ter em conta fatores naturais e 
tecnológicos que também vão influenciar as propriedades da madeira.

Os fatores tecnológicos dizem respeito à análise da distribuição das tensões 
internas nas peças, variável de acordo com a sua forma e dimensões e 
em função das respostas anisotrópicas do material, resultantes da sua 
estrutura fibrosa.

Nos fatores naturais, devemos ter em atenção defeitos no interior do tronco, 
como nós, fendas e fibras torcidas, que dependendo da sua localização 
e dimensão, podem causar anomalias graves no comportamento físico e 
mecânico da peça de madeira. Este é um dado de extrema importância 
quando a peça em questão pretende ser utilizada como peça estrutural.

A massa volúmica do material é outro fator que permite identificar os 
níveis de distribuição e concentração de material resistente existente no 
tecido lenhoso.

A humidade é também um agente natural a considerar visto tratar-se de 
um material composto de fibras celulósicas hidrófilas4, o que faz com que 
os níveis de humidade condicionem substancialmente as propriedades 
deste material. Em suma, a madeira apresenta a sua resistência máxima 
quando completamente seca. Assim, definiu-se como valor de referência 
para o teor de humidade da madeira aproximadamente 15%, valor que 
iguala os níveis de humidade no ar.

Por fim, Domone (2010) aponta-nos para o facto de que para além dos 
fatores acima enumerados, é também necessário considerar a espécie 
botânica da madeira em questão, uma vez que a estrutura anatómica e 
a constituição do tecido lenhoso são os principais responsáveis pelo 
comportamento físico e mecânico do material.

1.1.2. Condutividade elétrica

Em termos de condutibilidade elétrica, esta varia muito com o nível 
de humidade, pois a madeira é um bom isolante quando seca, e, pelo 
contrário, uma boa condutora de eletricidade quanto mais húmida 
estiver. Assim, apesar dos valores estarem sujeitos a variações conforme 
a espécie, massa volúmica ou direção das fibras, a resistência elétrica 
específica diminui com o aumento da humidade.

4 Que gosta de água; que 
absorve facilmente a água 
ou outros líquidos. 
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1.1.3. Retratilidade

A retratilidade diz respeito à perda de volume gerada pela redução da 
humidade da madeira, que sendo um material anisotrópico, é variável 
conforme o sentido das fibras. De modo a reduzir a retratilidade deste 
material, devem ser utilizados processos de secagem, impermeabilização 
superficial, pintura ou envernizamento (Herzog 2004).

1.1.4. Dureza

Quando fala em dureza de um material, Herzog (2004) refere-se à 
resistência que este cede à penetração de outro corpo. Neste campo 
a madeira não apresenta grande resistência à penetração, o que não é 
um aspeto necessariamente negativo, pois oferece boas condições de 
trabalhabilidade.

1.1.5. Inflamabilidade

A madeira possui um valor de combustão de aproximadamente 275 °C, e 
caso a temperatura não passe deste valor, cria-se uma camada de carvão 
de cerca de 1cm de espessura que protege o resto da madeira, pois numa 
fase inicial do processo de combustão, a área afetada é apenas superficial. 
No entanto, para que isto aconteça, a peça de madeira em questão tem de 
ter uma secção superior a 2.5cm; em espessuras inferiores à indicada, é 
necessário aplicar um tratamento antifogo à madeira.

De acordo com Domone (2010), ao contrário do que se pensa, mesmo 
com a camada superficial queimada, a madeira é capaz de manter as 
suas propriedades mecânicas até aos 1000-1100 °C, em oposição ao 
aço, por exemplo, que a partir dos 200-300 °C começa a perder as suas 
propriedades mecânicas.
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Designação Condutividade térmica
(W/m ºC)

Massa volúmica
(kg/m3)

Madeiras Coníferas
Abeto, Espruce
Madeiras Macias
Pinheiro Silvestre, Pinheiro-bravo
Madeiras Médias/Pesadas
Carvalho, Freixo, Faia

Para comparação, apresentam-se valores para derivados de madeira e outros materiais de construção

Painel de partículas (22cm)

Painel de contraplacado

Isolamento térmico (fibras minerais)

Betão

Aço

0,12

0,15

0,23

0,14

0,15

0,04

1,75

50

350 a 450

450 a 550

600 a 750

500 a 600

450 a 550

20 a 300

2400

7800

Tabela A

Velocidade
(m/s)Material

Borracha 54

Ar

Água

Madeira

Cimento

Aço

Vidro

Granito

340

1460

1000 a 4900

4000

4700 a 5150

5000 a 6000

6000

Tabela B
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1.1.6. Dilatação térmica / Condutividade térmica

Segundo Gauzin-Müller (1990), todos os materiais têm tendência a 
dilatar com o calor, porém, a dilatação térmica da madeira é influenciada 
pela retratilidade de sentido contrário, devido à perda de humidade 
decorrente do aumento de temperatura. As variações dimensionais da 
madeira sob o efeito do calor são cerca de três vezes menores que as 
do betão ou aço. Em relação à condutividade térmica da madeira, esta é 
bastante baixa, e embora varie de acordo com a espécie e a sua densidade, 
é cerca de 10 vezes menor que a condutividade térmica do betão e 250 
vezes menor que a do aço [tabela A].

Se tivermos em conta uma parede dupla de madeira de 3+3cm de 
espessura com uma caixa de ar de 4cm no meio, obtemos um coeficiente 
de transmissão térmica (k) de k=0.98 W/m °C. Apenas conseguimos um 
coeficiente aproximado (k= 0.97) com uma parede dupla de alvenaria 
com 11+11cm de espessura com uma caixa de ar de 4cm (Gauzin-Müller 
1990). Este é um bom exemplo que permite facilmente comparar a 
resposta térmica entre dois sistemas construtivos distintos e que se 
traduz numa diferença de espessura da parede de 16cm.

1.1.7. Acústica

Conforme Herzog (2004), ao falar em acústica, devemos ter em 
consideração duas formas de propagação do som - os sons aéreos e os 
sons de percussão. Os sons aéreos derivam das vibrações diretas do ar. 
A conversação, música, ruídos de tráfego, são exemplos desse tipo de 
transmissão sonora 

Já os sons de percussão, como o nome indica, resultam da vibração de 
um meio sólido como paredes e pavimentos. Exemplos deste tipo de sons 
são o martelar, caminhar, arrastar móveis, etc. Por conseguinte, estas 
vibrações têm impacto no ar dos espaços adjacentes.

A velocidade de propagação do som é outro dado relevante. Esta representa 
a velocidade com que se propagam as ondas sonoras e está dependente 
das características do meio em que se propaga. No que diz respeito à 
madeira, ao analisar a tabela “B”, podemos verificar que esta possui um 
bom comportamento quanto à sua capacidade de isolamento acústico 
quando comparada com outros materiais utilizados correntemente na 
construção (cimento, aço, etc.).

Tabela A - Condutividade 
térmica de diferentes 
materiais. Tabela 
traduzida do livro Gauzin-
Müller (1990, 58).

Tabela B – Velocidade 
de propagação do 
som em diferentes 
materiais. (Imperalum 
- Sociedade Comercial 
de Revestimentos e 
Impermeabilizações SA).
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No caso dos sons de percussão, a velocidade de propagação no seu 
interior varia de acordo com a espécie de madeira e com a orientação das 
fibras. Como exemplo, na direção axial podemos ter valores de 4500m/s 
enquanto na direção transversal vemos o valor baixar para os 3000m/s. 
(Silva 2014). Já em relação aos sons aéreos, a madeira comporta-se de 
maneira superior aos demais materiais.

De referir também que a velocidade atingida pelas ondas sonoras é maior 
em meios sólidos, e mais lenta nos meios líquidos e gasosos. Isto deve-se 
ao facto de a velocidade atingida estar dependente da proximidade entre 
as partículas que compõem o meio de propagação.
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1.2. Madeiras de produção nacional

Tendo como foco de trabalho a construção em madeira em Portugal, é 
pertinente analisar as madeiras presentes em território nacional, onde 
serão apontadas as suas características, mas também as razões que 
influenciam a sua imagem e utilização enquanto material construtivo.

Conforme Silva (2014), perdura em Portugal uma tendência na plantação 
de espécies de rápido crescimento para a produção de madeiras para fins 
específicos, em detrimento de uma visão multidirecional a médio e longo 
prazo. Consequentemente, apesar do território nacional possuir boas 
condições para a exploração florestal, esta encontra-se subvalorizada.

Dessa forma, serão apontadas as madeiras que, segundo as condições 
atuais da floresta portuguesa, melhor respondem às necessidades da 
construção e cujos volumes de produção permitem que a sua exploração 
seja exequível.

Atualmente, existem várias questões relacionadas com o processo de 
desenvolvimento da floresta nacional, sendo que as mais debatidas passam 
pela escolha das espécies de árvore para a reflorestação do território e 
pela conversão de terras agrícolas de baldio em áreas florestais (Silva 
2014).

No que diz respeito à escolha das espécies para reflorestação, persiste 
principalmente a dúvida entre o aumento da produção de eucalipto para 
a indústria das celuloses, ou o restaurar das matas, por espécies indígenas 
típicas no nosso território. Muito devido às recentes catástrofes ocorridas 
no território português, resultado de incêndios florestais de grande 
escala, espera-se que sejam feitos esforços para um maior controlo no 
que diz respeito à plantação de espécies com um efeito nefasto para a 
restante biodiversidade como é o caso do eucalipto, que ao longo dos anos 
foi reduzindo substancialmente a área de pinheiro-bravo, castanheiro, 
carvalho, entre outras espécies.

Silva (2014) aponta também para a dificuldade em fazer chegar a 
informação relativa às potencialidades da florestação aos proprietários 
dos terrenos, pois uma vez que cerca de 85% da área florestal é 
propriedade privada, existe uma grande dificuldade em criar soluções e 
implantar ideias.

Atualmente, e de modo a tirar proveito do território florestal Português, é 
necessária uma mudança de paradigma nas políticas de gestão da floresta, 
e mesmo assim, serão necessários longos anos para que os resultados 
dessas mudanças se tornem visíveis (Negrão 2011).

Apesar de se tratar de uma espécie exótica conhecida por ter um efeito 
nefasto para o crescimento de outras espécies, o eucalipto apresenta-se 
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como a espécie dominante no território nacional, muito devido ao seu 
rápido crescimento e rentabilização ligados à indústria da pasta e papel. 
Tendo em conta a sua forte utilização para as celuloses, dificilmente 
o eucalipto será utilizado na área da construção, todavia, não é uma 
hipótese a descartar, pois estão a ser realizados estudos de viabilidade 
para a criação de painéis “cross laminated timber” (CLT) em madeira de 
eucalipto, por exemplo.

Do mesmo modo que o eucalipto se destina maioritariamente para a 
indústria das celuloses, também o sobreiro é uma espécie praticamente 
reservada à produção de cortiça, para além de se tratar de uma espécie 
protegida, associada ao sistema de montado5 em que se insere.

Por conseguinte, restam três espécies com características capazes de dar 
resposta às exigências da indústria da construção: o pinheiro-bravo, o 
castanheiro e o carvalho.

Antes de abordar cada uma das espécies individualmente, é pertinente 
clarificar, de uma forma sucinta, a constituição básica das árvores e os 
processos de extração da madeira.

5 Terreno com azinheiras 
ou sobreiros usado para 
pasto de porcos (ex.: 
montado de sobro).
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1.2.1. Constituição básica da árvore

Entendendo o tronco como a parte útil para a extração de peças de 
madeira, é importante examinar a sua constituição. Considerando a secção 
transversal de um tronco, podemos identificar com alguma facilidade as 
partes que o constituem.

A casca é a camada exterior encarregue de proteger o lenho6. Em regra, 
a casca não apresenta utilidade como material de construção, pelo que é 
quase sempre extraída e rejeitada durante o preparo da peça de madeira. 
Depois de extraída a casca temos acesso à secção útil do tronco para a 
obtenção de peças estruturais de madeira, onde podemos observar as 
camadas de crescimento (mais conhecidas por anéis de crescimento). Na 
maior parte das espécies, o lenho é facilmente definido por duas zonas 
dispares, o borne e o cerne.

O borne diz respeito à camada mais exterior, a zona do lenho em formação. 
Esta é a parte viva da madeira, e que é mais suscetível aos ataques de 
parasitas aquando do abate da árvore. (Silva 2014). Ocasionalmente 
surgem falsos anéis ou anéis deslocados, em norma causados por 
interrupções no crescimento, defeitos que influenciam bastante o 
comportamento da madeira (Carvalho 1996).

O cerne (ou duramen) é a camada mais densa e mais escura do lenho. 
Possui também uma maior resistência mecânica e maior durabilidade. 
Assim, tendo em conta as suas características, seria de esperar que se 
utilizasse apenas o material procedente do cerne, contudo, do ponto de 
vista económico estaríamos a olhar para uma enorme perda de matéria-
prima, uma vez que o seu tamanho varia entre os 25% e os 50% da 
dimensão total do lenho (Gomes 2015).

Sendo a madeira um material caracterizado por uma grande 
heterogeneidade e uma forte anisotropia, estas vão originar 
comportamentos distintos consoante cada uma das direções espaciais 
em que o corte for realizado. O corte transversal permite perceber as 
várias camadas que constituem a árvore, porém existem certos aspetos 
que apenas são possíveis de observar a partir de planos longitudinais, ou 
seja, quando o tronco é cortado paralelamente ao seu comprimento. Este 
plano pode ainda ser subdividido em plano radial e plano tangencial.

No plano radial e tangencial podemos observar os aspetos que contribuem 
para a expressividade do material e funcionam como uma assinatura da 
madeira, presente posteriormente em peças maciças, contraplacados e 
folheados.

As árvores podem ser divididas em duas classes principais de resistência: 
as resinosas, pertencentes à ordem das coníferas, e as folhosas. Estas 

6 O lenho é um agregado 
cientificamente definido 
de células lenhosas 
que desempenham 
funções de transporte 
de líquidos seivosos; 
suporte estrutural; 
armazenamento de 
produtos de reserva, de 
atividade metabólica ou 
de secreção. (Carvalho 
1996, 20).

7 Aparência externa.
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duas classes diferem entre si tanto na sua arborescência7, como também 
na estrutura anatómica do tecido (o lenho), que contribui para que o 
respetivo comportamento mecânico seja distinto.

As árvores de resinosas são caracterizadas por possuírem folhas lineares 
[fig. 2], folhas aciculares8 [fig. 3] ou folhas escamiformes9 [fig. 4]. No caso 
das árvores de folhosas, estas possuem normalmente folhas planas e 
largas (Silva 2014).

1.2.2. Processos de extração da madeira

Após a árvore atingir o seu estado de maturidade é feita a sua recolha. 
O abate consiste na operação de corte do tronco. Este processo deve ser 
realizado preferencialmente no Inverno, pois apesar da época em que 
se realiza não ter influência na resistência mecânica da madeira, tem 
uma grande influência na sua durabilidade. Ao ser cortada no Inverno, a 
madeira seca mais lentamente, evitando assim o surgimento de fendas e 
rachas que proporcionam a entrada de agentes de deterioração (Coutinho 
1999).

Após o corte do tronco, procede-se ao torar. Este procedimento diz 
respeito à operação de cortar transversalmente em toros o tronco abatido, 
desramado e despontado. Após este processo os toros são falqueados, ou 
seja, tornados em toros esquadriados, com uma secção aproximadamente 
retangular, precedendo assim a fase de serração.

A serração consiste na subdivisão da peça de madeira em cortes 
longitudinais, de forma e tamanhos variados. As formas de serração mais 
comuns são mais comuns são a desfiada10 e a radial (Coutinho 1999).

Podemos considerar a serração como a primeira transformação da 
madeira. O modo como esta é executada é de extrema importância, pois 
tal como o crescimento da árvore está diretamente relacionado com o 
aspeto do lenho, também a técnica e a zona onde é feito o corte vão ter 
influência no aspeto das peças transformadas.

8 Em forma de agulha.

9 Semelhante, na forma, à 
escama.

10 Cortes longitudinais 
paralelos.

Fig. 2 - Folhas lineares 
(s.n. s.d.-a).

Fig. 3 - Folhas aciculares 
(Fundação de Serralves 
2019b).

Fig. 4 - Folhas 
escamiformes (Fundação 
de Serralves 2019c).

Fig. 5 - Serração desfiada 
(cima), serração radial 
(esq.), e serração mista 
(dir.) (Coutinho 1999, 17).

Fig. 6 - Toros de madeira 
(Carmo Wood s.d.). 

Fig. 7 - Madeira serrada 
(Lunawood 2018).
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1.2.3. Pinheiro-bravo

O pinheiro-bravo – Pinus pinaster Aiton – é uma espécie que em Portugal 
tem sido utilizada na arborização de terrenos pouco férteis11 e em cadeias 
montanhosas do Norte e Centro (Correia & Oliveira 2003).

Esta espécie pode atingir alturas entre os 25 a 40m, com um fuste 
de cerca de dois terços do comprimento total e um diâmetro de 30 a 
60cm. O tronco tem uma casca espessa, de cor castanha avermelhada, 
profundamente fissurada. Possui um crescimento rápido nos primeiros 
anos e uma longevidade relativamente reduzida, entre 100 a 120 anos.

Esta madeira possui uma cor amarelo-pálida no borne e castanho-
avermelhado no cerne. A percentagem de cerne não é muito elevada, 
especialmente em árvores jovens e na região superior do fuste. O 
pinho é facilmente manuseado nas várias operações de carpintaria 
manual ou mecânica, desde que se encontre adequadamente seco e 
não possua defeitos consideráveis. Para além disso, denota eficiência 
na colagem, mantém com segurança pregos e parafusos e é propício a 
bons acabamentos. Os toros que não possuam defeitos e apresentem o 
diâmetro necessário podem fornecer folhas para contraplacados ou 
folheados (Gomes 2015).

Tendo em conta as características físico-mecânicas e os volumes de 
produção, o pinheiro-bravo é a única espécie adequada a ser utilizada 
em estruturas. O seu desempenho estrutural é influenciado pelos seus 
defeitos, como nós, a inclinação do fio, bolsas de resina ou a casca inclusa. 
A observação dos nós é o método mais imediato de classificar as peças 
estruturais. Estes apresentam-se como marcas arredondadas existentes 
nos troncos, decorrentes do crescimento de ramos. O efeito negativo dos 
nós na resistência mecânica resulta do facto de estes serem constituídos 
por fibras cuja orientação é sensivelmente perpendicular à direção geral 
do fio da peça, e, por conseguinte, pouco contribuem para a resistência da 
madeira. Deste modo, quanto maior for a proximidade entre os nós, mais 
comprometida fica a resposta estrutural da peça.

A presença de fendas é outra característica a ter em consideração pois 
estas representam descontinuidades no material que em conjunto com 
outros defeitos, podem reduzir consideravelmente a resistência das peças 
(Gomes 2015).

Segundo os resultados preliminares do 6º Inventário Florestal Nacional 
(IFN), o pinheiro-bravo continua a ser a resinosa autóctone mais 
representada em Portugal12. Apesar disso, entre 1995 e 2010 regista-
se uma diminuição de 263 mil ha na área total de pinheiro-bravo. Por 
conseguinte, para o mesmo período regista-se um aumento na área de 
eucalipto de cerca de 95 mil ha. 

11 Como é o caso das 
dunas.

12 De acordo com o 6º IFN, 
realizado pelo Instituto da 
Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF), 
atualmente a espécie 
dominante na superfície 
florestal nacional é o 
eucalipto, com 812 mil 
ha (26%), seguida do 
sobreiro (737 mil ha; 
23%) e do pinheiro-bravo 
(714 mil ha; 23%).

Fig. 8 - Árvore de Pinheiro 
- bravo [esq. e dir.] 
(Fundação de Serralves 
2019d).

Fig. 9 - Madeira de Pinho 
(Jular Madeiras 2019).
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1.2.4. Castanheiro

O castanheiro – Castanea sativa Mill – é uma árvore de folha caduca com 
grande porte e que pode atingir 20 a 30 metros de altura, o que faz dela 
uma das árvores mais imponentes do nosso ecossistema florestal (Gomes 
2015).

Quanto à sua constituição, o tronco é espesso e liso nos primeiros 10 
a 15 anos vindo mais tarde a fendilhar. O cerne, que nesta espécie é 
excecionalmente abundante, é de cor rosada ou acastanhada, e bastante 
distinto do borne, de cor branca-amarelada. É uma madeira de serragem 
fácil e de secagem lenta, sem grandes riscos de defeitos (Correia & Oliveira 
2003).

Quando utilizada no exterior, fica vulnerável ao surgimento de manchas 
de ferro, tornando-se necessário proteger pregos e parafusos contra 
a corrosão. Possui uma grande resistência a insetos e fungos e produz 
folheados de qualidade (Silva 2014).

Fig. 10 - Árvore de 
Castanheiro [esq. e dir.] 
(Fundação de Serralves 
2019a).

Fig. 11 - Madeira de 
Castanho (Jular Madeiras 
2019).
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1.2.5. Carvalho

Entre as várias espécies de carvalho, destacamos o carvalho alvarinho – 
Quercus róbur L. – e o carvalho americano da espécie Quercus rubra L.

O carvalho alvarinho é uma espécie autóctone de grande porte, de 
crescimento lento e que pode atingir 40 a 45 metros de altura e 1 a 1,5 
metros de diâmetro. Produz um lenho de grande qualidade, com um cerne 
castanho-escuro e um borne de cor clara (Correia & Oliveira 2003).

Tal como acontece com a madeira de castanheiro, também o carvalho é 
de secagem lenta e delicada. Apesar de se tratar de uma madeira dura e 
pesada, é de fácil serração e é uma das mais valiosas para trabalhos de 
carpintaria (Silva 2014).

Conforme Correia & Oliveira (2003), no caso do carvalho americano 
Quercus rubra L. estamos perante uma espécie de crescimento rápido, 
superior à generalidade das restantes folhosas. Esta madeira apresenta 
um cerne distinto castanho-anegrado, brilhante, e um borne amarelo-
acastanhado.

À semelhança do carvalho alvarinho, o carvalho americano é também de 
fácil serração. A secagem é lenta e difícil e a sua durabilidade, média, uma 
vez que este é sensível ao ataque de insetos.

Em suma, e apesar de Portugal possuir a matéria-prima e uma variada 
oferta de derivados, ainda está por desenvolver uma produção sistemática 
de madeira com qualidade para a área da construção, e, mais importante, 
o desenvolvimento de certificação para as estruturas, que permitam ao 
engenheiro poder dimensionar e consequentemente responsabilizar-se 
pela mesma.

Estas questões levam a que a grande maioria dos produtos com aplicações 
construtivas seja fornecida por empresas estrangeiras.

Fig. 12 - Árvore de 
Carvalho - americano 
[esq. e dir.] (Fundação de 
Serralves 2019e).

Fig. 13 - Madeira de 
Carvalho - americano 
(Jular Madeiras 2019).
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1.3. Sistemas construtivos em madeira – uma breve abordagem 
histórica

A utilização da madeira como sistema construtivo não é uma invenção 
recente, mas sim uma “arte” que foi evoluindo e continua a evoluir 
gradualmente.

A idade média assume-se como um importante marco nos processos 
de utilização da madeira enquanto material de construção, uma vez 
que devido ao desenvolvimento nas técnicas de serragem, sistemas 
construtivos como as casas de troncos de madeira (ou paus rolados) 
começaram a ser substituídos por peças esquadriadas, evolução que 
permitiu um aumento da estanquidade e da estabilidade das estruturas.

Nos finais da idade média, a construção de edifícios de madeira apresenta-
se em pé de igualdade ao nível de resistência e viabilidade de construção 
com materiais como a pedra e o tijolo. Até ao século XVIII a madeira 
manteve uma posição substancial na construção, não só em termos 
estruturais como a nível de mobiliário e acabamentos, nomeadamente 
revestimentos e pavimentos.

Já a idade contemporânea fica marcada pela descoberta e desenvolvimento 
de novas indústrias e pela produção maquinada ou em série. No entanto, 
se por um lado se utilizava o aço, e mais tarde o betão armado, para 
dar resposta às exigências de estruturas e construções como o “Crystal 
Palace”13 em “Hyde Park”, por outro, surge a necessidade de idealizar 
soluções de construção mais rápidas e económicas. Em locais como 
a América, por exemplo, e em parte como consequência da guerra, a 
madeira surgiu como material de eleição para a construção de habitações 
e construções de menor escala. Assim, começou a surgir o sistema wood-
frame, que permitia utilizar um material abundante no país e dar resposta 
à necessidade de habitação rápida e a baixo custo. 

É também importante referir o contributo que o Japão e China tiveram 
para a construção em madeira.

Desde 3500 – 300 a.C. que a madeira é o principal material de construção 
no Japão. Um bom exemplo da construção tradicional Japonesa, prévia à 
influência Chinesa é o caso do santuário de Ise, construído em 692 d.C. 
(Herzog 2004). O estilo arquitetónico do santuário é cuidadosamente 
preservado, pois a cada 20 anos, os vários edifícios que o compõem são 
completamente reconstruídos numa cerimónia conhecida por “Shikinen 
Sengu”. Para além de preservarem o santuário e a sua história ao longo 
dos anos, esta é também uma forma de passar de geração em geração as 
antigas técnicas e conhecimentos sobre a construção em madeira.

13 Obra desenhada por 
Joseph Paxton

Fig. 14 - Magnitude da 
construção do “Crystal 
Palace” (Pengyunxiang 
2017).
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O caso Chinês é também de grande importância para a evolução deste 
tipo de construção. De acordo com Herzog (2004), não existem muitos 
exemplos destas antigas construções pois por tradição, a cada nova 
dinastia eram destruídos palácios e vilas da anterior, salvo algumas 
exceções. Apesar disso, existem alguns exemplos ainda construídos, 
sendo o pagode em Yingxian um dos mais conhecidos e imponentes.

Construído em 1056, é o pagode construído em madeira mais antigo da 
China, bem como o mais alto do mundo14, com 67,31 metros de altura e 
um diâmetro na base de 30,27 metros (Hinsbergh 2018). Para além de ser 
um exemplar com 963 anos, a sua construção é totalmente em madeira, 
ou seja, não utiliza qualquer prego ou parafuso na sua construção.

Também na Europa, mais concretamente na Roménia, é possível 
encontrar importantes exemplos de construções em madeira em altura, 
como é o caso da Igreja dos Santos Arcanjos, construída em 1633 e que 
em dezembro de 1999 passou a património mundial da UNESCO.

O legado deixado por estas construções é um testemunho das capacidades 
que este material tem para a construção, inclusive para a construção 
em altura e rapidamente percebemos que a evolução dos sistemas 
construtivos em madeira tem maior presença no contexto internacional, 
uma vez que existe uma maior cultura neste tipo de construção.

Assim, para esta breve abordagem histórica salientam-se as “Log 
Houses”, o “Balloon Frame” e o “Platform Frame”. Já no contexto nacional 
evidenciam-se as construções da Baixa Pombalina e da Casa Burguesa 
do Porto. Estes sistemas vão servir de base a sistemas mais recentes e 
avançados decorrentes da pré-fabricação, como é o caso da construção 
com painéis.

14 Apesar de pelo exterior 
aparentar ter 5 pisos, na 
verdade é constituído por 
9 pisos.

Fig. 15 - Pagode em 
Yingxian (Sanford 2011).

Fig. 16 - Igreja dos Santos 
Arcanjos, Roménia 
(Harsányi 2010).
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1.3.1. Sistema construtivo em madeira maciça - “Log House”

A construção com toros de madeira maciça é uma das mais antigas 
técnicas de construção de habitações. Este sistema estrutural baseia-se 
no empilhamento de troncos de madeira cuja ligação entrecruzada nas 
extremidades garante a estabilidade da estrutura, ao mesmo tempo que 
encerra o espaço (Silva 2014).

Porém, este sistema construtivo não é capaz de dar resposta às exigências 
atuais de conforto, pois devido às características anisotrópicas da 
madeira, surgem frinchas entre os toros, fruto da dilatação do material. 
Posteriormente, com o avanço nas técnicas de corte, os toros começaram 
a ser esquadriados, criando assim juntas mais eficazes entre as peças 
e nas uniões entre paredes, onde foi possível acabar com o avanço dos 
toros para lá do plano da parede15 graças a soluções como a junta de meia-
madeira, por exemplo.

Pelo modo como este sistema é construído a planta terá de ser mais 
rígida, mais ortogonal, e qualquer elemento que atravesse o edifício 
(chaminé, instalações hidráulicas ou elétricas) deverá ser independente 
da estrutura de madeira (Jesus 2013). Para além disso, para garantir a 
estabilidade das paredes, os vãos nos alçados deverão ser contidos e com 
percentagem de área muito inferior à área cerrada de parede.

Os crescentes requisitos de conforto requerem nos dias de hoje a aplicação 
de isolamentos. Em termos técnicos, o ideal é aplicar o isolamento pelo 
exterior, no entanto, uma das razões pela qual se continua a utilizar este 
sistema relaciona-se com o manter de um diálogo com a envolvente. 
Face à exigência do conforto térmico, a construção em madeira maciça 
respondeu com a duplicação das paredes exteriores, que tal como acontece 
com o betão aparente, passa a ter duas linhas de parede, mediadas pelo 
isolamento (Jesus 2013).

Este sistema construtivo, para além da grande quantidade de material 
a usar, exige também uma seleção cuidada da madeira e um vasto 
conhecimento de carpinteiros qualificados.

Atualmente, e apesar da existência de ofertas mais fáceis, mais rápidas, 
mais económicas, continua a construir-se com este sistema, pois está 
incorporado numa íntima estrutura socioeconómica e cultural em que 
tudo se relaciona, ou seja, a utilização deste sistema construtivo está 
ligada ao investimento na região e na mão-de-obra e matéria-prima local, 
o que leva a que ainda hoje se continue a construir segundo este método 
em locais onde estão disponíveis a infraestrutura e o conhecimento 
especializado para a sua execução (Jesus 2013).

15 Inicialmente, as uniões 
entre paredes implicavam 
o prolongamento 
dos toros para lá do 
plano da parede. Esta 
particularidade acabou 
por se tornar parte da 
imagem associada a estas 
construções.

Fig. 17 - “Log House” 
(Horton 2011).

Fig. 18 - “Log House” com 
aplicação de parede dupla 
(logcabins 2012).
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1.3.2. Sistemas leves - “Balloon Frame”

O sistema intitulado de “balloon frame” foi desenvolvido nos Estados 
Unidos da América, fruto do desenvolvimento das tecnologias industriais 
e da exigência de uma construção rápida e económica, o que o tornou 
o primeiro sistema industrializado de construção de edifícios nos EUA 
(Silva 2014).

As peças maciças de diferentes dimensões e encaixes, típicas dos sistemas 
tradicionais, deram lugar a peças uniformes e juntas estandardizadas e 
representam a transição do caráter tradicional para um universal.

O balloon frame caracteriza-se por um arranjo sistemático de prumos 
(5x10cm) e de vigas (5x20cm). Os prumos que compõem as paredes 
acompanham toda a altura16 do edifício, que é terminado com um frechal 
que suporta a cobertura, que em conjunto com a base e elementos 
horizontais que intersetam os prumos, garantem a estabilidade da 
armação (Jesus 2013, Silva 2014).

Ao contrário do que acontece numa construção porticada onde temos 
elementos estruturais principais e pontuais (pilar e viga), neste sistema 
toda a estrutura desempenha funções estruturais, e mesmo estando 
sujeito a uma grelha mais densa, este sistema denota uma maior liberdade 
no desenho da planta, volume e alçados. Uma vez que a estrutura é 
sobredimensionada, as aberturas na fachada podem interromper essa 
mesma grelha sem prejuízo para o comportamento estrutural (Jesus 
2013).

Independentemente das facilidades de construção inerentes ao “balloon 
frame”, este sistema acarretava a utilização de peças de madeira de grande 
comprimento, difíceis de obter e de instalar, que por sua vez originavam 
problemas de transmissão acústica e de segurança contra incêndios, o 
que precipitou a evolução do sistema para o “platform frame”.

16 Construções de 2 
andares.

Fig. 19 - Etapas de 
construção do sistema 
“balloon frame” (O’Brien 
2010).
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1.3.3. Sistemas leves – “Platform Frame”

Impulsionada pela necessidade de utilizar peças de dimensões mais 
reduzidas, o “balloon frame” evoluiu para o “platform frame” e deixamos de 
ter presente a continuidade dos elementos verticais que acompanhavam 
toda a altura do edifício. Com este sistema era possível construir mais 
pisos sem estar dependente da dimensão das peças e a construção em 
madeira aproxima-se mais da pré-fabricação.

Conforme a fig. 21, a montagem das paredes é feita na horizontal e só 
então é que são erguidas como uma moldura que é ligada à base [etapa 
1-5 e 6]. Depois de erguidas as paredes surge o plano de cobertura [etapas 
7, 8 e 9] sobre o qual pode surgir, repetindo as etapas anteriores, um novo 
piso e assim sucessivamente [etapas 10, 11 e 12] (O’Brien 2010).

A estrutura das paredes desempenha a função de suporte aos 
revestimentos e é também responsável pelas cargas verticais dos pisos 
superiores. Uma vez que o sistema por si só não é capaz de dar resposta 
às ações horizontais, as paredes são revestidas com tábuas de madeira 
(método tradicional) e mais tarde com placas de derivados de madeira 
como o OSB, MDF, etc. (Silva 2014). Este revestimento vem desempenhar 
funções de contraventamento e fortalecer o funcionamento da estrutura 
como um corpo único.

Fig. 20 - Comparação 
entre os sistemas 
“platform frame” (esq.) e 
“balloon frame” (dir.) (s.n. 
2012).

Fig. 21 - Etapas de 
construção do sistema 
“platform frame” (O’Brien 
2010).
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1.3.4. O Edifício Pombalino

“As características urbanísticas, ainda de cariz medieval, cheias de ruas 
labirínticas de difícil acesso e complicada circulação, deram, pela vontade 
do Marquês de Pombal, lugar a uma nova urbe, que se exprimiu pelo talento 
dos arquitectos e engenheiros de que soube rodear-se” (Pardal 2005, 46).

O plano para a reconstrução da baixa de Lisboa, desenhado por Eugénio 
dos Santos e que fora aprovado por Marquês de Pombal consiste numa 
malha complexa de ruas que garante a dinamização do conjunto e vem 
responder à necessidade em alojar rapidamente um elevado número de 
pessoas e reconstruir a cidade o mais rapidamente possível. Na base do 
desenho do plano estão princípios de ordem, economia e urgência. Para 
além da normalização das plantas e dos alçados, era necessário criar um 
sistema de produção em série capaz de dar resposta ao programa da 
construção.

De acordo com José-Augusto França (1989), os planos de construção das 
novas casas exigiam uma organização indispensável, ao mesmo tempo 
que a impunham, devido à utilização de elementos normalizados. Sempre 
com os critérios de economia e urgência em mente, essa uniformidade 
permitia uma produção em série em oficinas montadas para o efeito, 
junto às obras ou distantes das mesmas.

Assim, o novo edificado da baixa Pombalina integra na sua forma estrutural 
um sistema construtivo em madeira, conhecido vulgarmente por «Gaiola 
Pombalina», com a finalidade de proteger o edificado de sismos e do fogo. 
A gaiola é composta por uma matriz de elementos verticais, os prumos; 
de elementos horizontais, os travessanhos; e por elementos diagonais 
que constituem várias cruzes de Santo André17 (Mascarenhas 2004). A 
geometria deste sistema construtivo advém do conhecimento empírico 
que nos remete para a dificuldade em deformar um triângulo.

De acordo com Mascarenhas (2004), o sistema em si não é inovador, 
pois apesar de menos desenvolvidas, já existiam estruturas semelhantes 
em partes mais antigas da cidade. O que é inovador é a sua aplicação 
sistemática e a vontade de se aplicar uma série de fundamentos que 
permitissem uma construção rápida e segura.

Apesar da gaiola ser provavelmente o elemento mais importante na 
estrutura do edifício Pombalino, é importante referir que não é o único 
elemento que utiliza a madeira como principal material de construção. 
Aliás, as próprias fundações eram compostas por estacas de madeira que 
contribuíam para o suporte dos edifícios. A madeira de pinho verde era 
a mais utilizada nas fundações, pois mantinha-se bem conservada por 
se encontrar enterrada num solo bastante húmido e ao mesmo tempo 
protegida da luz e do ar (Mascarenhas 2004).

Fig. 22 - Foto aérea da 
Baixa Pombalina (França 
1989).

17 Nome utilizado para o 
tipo de cruz que forma 
um “X”. 
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Em adição aos elementos já mencionados, a madeira surge também como 
principal material na estrutura dos pisos, escadas, e também na estrutura 
das coberturas. A alvenaria assumia-se como o material predominante 
nas paredes de fachada, paredes de meação e também no piso térreo, 
porém, esta não pretendia fazer parte da estrutura portante do edifício. 
Na verdade, graças à elasticidade da estrutura de madeira, no caso de um 
sismo o que se pretendia era que a gaiola resistisse de pé, desprendendo-
se das alvenarias que podiam (ou não) cair, sem que o prédio inteiro se 
desmoronasse. (França 1989).

Deste modo, vista do exterior, a maioria das fachadas oculta uma 
surpreendente inovação tecnológica – um sistema estrutural antissísmico 
em madeira, e muito possivelmente o mais avançado e elegante do século 
XVIII. (Tobriner 2004)

Para José-Augusto França (1989) e Tobriner (2004), é possível fazer uma 
analogia entre a «Gaiola Pombalina» e o sistema “balloon frame” utilizado 
pelos americanos no séc. XIX. Tal como o modelo americano, também a 
estrutura da gaiola era possível de ser pré-fabricada e montada como se 
de um esqueleto se tratasse. É nesta utilização sistemática de elementos 
estandardizados que encontramos as semelhanças entre sistemas.

Esta analogia termina aqui, pois ao contrário do “balloon-frame”, que 
emprega materiais leves como a madeira serrada, pregos e um forro de 
madeira, no caso da gaiola já estamos perante uma estrutura de madeira 
pesada, pois é envolta em alvenaria.

A reconstrução da baixa de Lisboa introduziu no país conceitos como a 
estandardização e a pré-fabricação, ligados a uma cuidada planificação e 
previsão (França 1989). Este período tornou-se assim um dos momentos 
marcantes do exponencial da construção em madeira em Portugal.

Fig. 23 - Gaiola Pombalina 
(Amorim 2013).

Fig. 24 - Estrutura da 
gaiola pombalina sem o 
enchimento (Lopes 2012).
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1.3.5. A Casa Burguesa do Porto

Enquanto que em Lisboa a madeira é utilizada como resposta estrutural 
a um problema específico, no norte do país, a madeira era vista como a 
principal matéria-prima utilizada na construção das habitações. Nestas 
construções, o piso térreo era construído em pedra, sendo os restantes 
pisos construídos em paredes de tabique18, dotando assim o edifício de 
uma maior leveza. 

Para Oliveira & Galhano (1992), a técnica primitiva do tabique utilizado em 
Portugal aproxima-se do “Fachwerk” dos países Germânicos, Inglaterra e 
França. Neste sistema, o tabique é constituído por setores compreendidos 
num esqueleto de madeira, com barrotes horizontais e a prumo cortados 
por diagonais. O espaço entre a estrutura é preenchido com tijolo e barro, 
por vezes à vista e dispostos decorativamente.

No território português este sistema foi utilizado de forma mais modesta 
e rudimentar. Na cidade do Porto o sistema construtivo presente na 
Casa Burguesa foi evoluindo, e tirando partido da análise realizada por 
Fernandes (1999), podemos dividir a Casa Burguesa em três tipos e datas 
distintas: a Casa Mercantilista (séc. XVII); a Casa Iluminista (séc. XVIII); e 
a Casa Liberal (séc. XIX e primeiras décadas do seguinte).

Na Casa Mercantilista, maioritariamente construída no interior da cidade 
muralhada o material predominante era a madeira (Teixeira 2013). 
Esta era utilizada nos pisos, paredes e cobertura. Para além das paredes 
interiores em tabique, também as paredes exteriores eram em madeira, 
com exceção do piso do rés-do-chão, onde são utilizadas paredes em 
alvenaria de granito.

No modelo Iluminista, muito devido à preocupação com o risco de incêndio 
e com a longevidade dos sistemas construtivos mais rudimentares, 
são substituídas as paredes exteriores em enxaimel19 por paredes em 
alvenaria de pedra. Com esta alteração, as paredes de construção em 
madeira passam apenas a estar presentes na compartimentação interior 
e nos pisos acrescentados.

É também de salientar que na segunda metade do séc. XVIII, muito 
por influência da reconstrução da baixa Pombalina, começam a surgir 
os primeiros indícios de estandardização do sistema construtivo, 
através da sistematização dos lancis de cantaria e do consequente 
dimensionamento de vãos e caixilhos exteriores (Teixeira 2013). Tal como 
o Edifício Pombalino, também a Casa Burguesa apresenta uma vontade 
de uma construção pré-fabricada e assim, semelhanças com sistemas 
industrializados e pré-fabricados mais atuais.

18 Estrutura de madeira 
composta por prumos 
e barrotes horizontais 
(travessanhos), na qual 
assenta um tabuado de 
madeira colocado na 
vertical (costaneiras), 
sobre as quais se prega 
eventualmente um 
segundo pano de tábuas, 
travadas por último com 
um ripado horizontal, 
o fasquio, que serve 
de apoio ao reboco 
(argamassa de areia 
e cal), ao estuque e à 
pintura.

19 Paredes de fachada 
em enxaimel são 
constituídas por uma 
estrutura reticulada, 
composta por barrotes 
quadrangulares, dispostos 
em prumos, frechais, 
travessanhos e escoras, 
com mais ou menos 
elementos, conforme 
a sua capacidade 
resistente. Esta estrutura 
é preenchida com pedra 
miúda argamassada 
ou com tijolos maciços, 
aumentando assim a 
sua capacidade portante 
(Teixeira 2013).

Fig. 25 - Construção em 
“Fachwerk”, Alemanha 
(Wittmann 2016).

Fig. 26 - Parede em 
enxaimel, Porto (Vale 
2015).



Construção em Madeira - Preconceito Nacional ou Inadequação?

44

27



Processos atuais: da conceção à execução

45

No caso da Casa Liberal as principais diferenças são ao nível da ocupação do 
edifício e, tal como no modelo Iluminista, uma progressiva sistematização 
e estandardização dos elementos construtivos (Teixeira 2013).

Tal como na Baixa Pombalina, para além das paredes, também a 
construção dos pisos e caixa de escadas utiliza a madeira como principal 
material estrutural.

Nestas construções já existia uma preocupação em garantir a proteção 
da madeira e a sua longevidade. Como referido anteriormente, os pisos 
térreos eram construídos em alvenaria, e nos casos em que as escadas 
partiam de um piso térreo lajeado, o primeiro lanço apoiava-se num 
degrau de cantaria (Teixeira 2013), evidenciando assim uma atenção 
cuidadosa e rigor em resolver as questões de contacto da madeira com 
o solo.

O tabique constitui assim uma técnica de construção anterior ao séc. 
XVII, que muito devido ao seu processo de construção simples e de rápida 
execução, aliado à abundância de matéria-prima, facilidade de transporte 
e de transformação, continuou a ser utilizado para acréscimos, trapeiras e 
outras formas de andares suplementares, revestido por telhas, lousas ou 
chapa (Oliveira & Galhano 1992).

Concluindo, a aplicação da madeira na construção não é novidade e a 
grande evolução verificou-se nas técnicas de produção, na prolongação da 
sua durabilidade e nas potencialidades arquitetónicas que este material e 
seus derivados possibilitam (Branco 2013).

Fig. 27 - Parede em 
tabique, Porto (s.n. s.d.-b).



“A grande vantagem da madeira é que com o tempo vai ficando melhor.”

- Carlos Castanheira 



Da Conceção à Execução2.





Processos atuais: da conceção à execução

49

Nesta fase do trabalho, pretende-se continuar a explorar a constante 
evolução nas técnicas de construção e no desenvolvimento de novos 
materiais.

Com isso em mente, através do aprofundamento do sistema construtivo 
em “cross-laminated timber”, procura-se entender de que forma os atuais 
processos de conceção e de execução de um projeto, inerentes ao sistema 
construtivo, influenciam o modo de trabalhar do arquiteto e restantes 
intervenientes.

Uma vez que o “cross-laminated timber” decorre de processos altamente 
tecnológicos, é, antes de mais, importante entender o papel da construção 
industrializada e da pré-fabricação, duas definições associadas à 
construção em madeira, frequentemente e erradamente entendidas como 
semelhantes.

Assim, torna-se necessário perceber em que é que estes dois termos se 
relacionam e, mais importante, o que é que os distingue.
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2.1. Construção Industrializada

“Muito se tem discutido no mundo da construção sobre a definição de 
industrialização. Porém, não existe mais do que uma: em qualquer lado a 
industrialização é a utilização de tecnologias que substituem a habilidade 
do artesão pelo uso da máquina” (Blachère 1977, 9).20

A construção industrializada baseia-se num processo sistematizado de 
produção de grandes componentes ou edifícios, no qual se reduz o papel 
da mão-de-obra e se tira proveito dos processos de produção e montagem 
mecanizados. Podemos enunciar algumas características intrínsecas da 
construção industrial, como é o caso da estandardização, o recurso à 
produção em série e à sistematização, o uso da pré-fabricação e a aplicação 
de maquinaria e mão-de-obra especializadas.

A estandardização aponta-nos para o início do século XX, com Henry 
Ford e a introdução da linha de montagem no setor automóvel. Na sua 
essência, este sistema procurava identificar as características invariáveis 
de determinado produto ou elemento, e combiná-las num modelo 
reprodutível em série e em larga escala.

A sistematização consiste num processo de racionalização e modo de 
fazer, onde um conjunto de componentes com funções específicas é 
associado e subordinado a uma ordem definida, estabelecendo assim um 
sistema. Por norma, cada elemento articula-se entre si e a ausência de um 
ou mais elementos leva à inviabilidade do sistema em questão.

Com a pré-fabricação, é possível obter uma maior economia nos custos em 
mão-de-obra, aumentar a rapidez de montagem e rigor no planeamento 
da execução do projeto bem como garantir uma maior qualidade, 
proveniente do rigor industrial.

Estes conceitos atuam em rede, pois a estandardização decorre de um 
processo sistematizado que por si gera elementos pré-fabricados e é esta 
interligação que caracteriza um processo de construção industrializado.

Dado o nível de exigência de mão-de-obra e maquinaria especializada, 
pode-se afirmar que uma construção industrializada se torna viável 
apenas quando existe um volume de edificação considerável, com um 
grau elevado de repetição de elementos, pois esta exige um grau elevado 
de especialização e organização e quanto mais elevado for o grau de 
industrialização, mais elevado deverá ser o grau de organização. Por 
outro lado, um sistema de construção industrializado deve estar apto 
a dar resposta às exigências de compatibilidade, resistência, conforto, 
e proporcionar uma organização funcional aliada a uma imagem 
contemporânea.

20 “Se ha tratado mucho 
en el mundo de la 
construcción sobre 
la definición de la 
industrialización. Sin 
embargo, no existe más 
que una: en todas partes 
la industrialización es la 
utilización de tecnologías 
que sustituyen la 
habilidad del artesano por 
el uso de la máquina”.

Fig. 28 - Linha de 
montagem da “Ford Motor 
Company”, em 1914 (Ernst 
2013).
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Assim, o desafio que se impõe a esta construção é o de garantir a 
possibilidade de variação e personalização dentro dos limites da produção 
industrial.

“A construção composta de camadas sucessivas de mão-de-obra, suja e 
desconfortável, molhada, fria e desordenada, que actualmente se continua 
a praticar em Portugal, é completamente anacrónica, e ainda que não nos 
seja cómodo, é o resultado de um processo projectual errado que ainda não 
introduz no seu conceito intrínseco os processos das linhas de montagem da 
produção industrial…” (Fernandes & Cannatà 1972, 9)

Quando comparada com uma construção dita convencional21, regista-se 
uma melhoria não só na eficiência do planeamento e gestão de recursos, 
como também obriga a um maior rigor do desenho, do processo de projeto 
e também de construção. É nesta última fase, a de construção, que o maior 
empenho empregue nos momentos anteriores vai ter um maior impacto, 
com a redução e racionalização do uso de mão-de-obra, custos e prazos 
de construção. Com uma gestão do projeto assente na racionalização e 
sistematização das várias fases, é possível obter um maior controlo sobre 
todo o processo construtivo, uma maior eficiência e rigor, atingindo assim 
uma maior qualidade final.

21 Por construção 
convencional entenda-
se aquela que é do 
conhecimento geral do 
setor da construção e 
que normalmente é a 
mais utilizada e não 
exige uma mão-de-obra 
tão especializada. É um 
sistema que permite uma 
livre composição espacial 
e de alçado e as suas 
dimensões são regidas 
pela liberdade criativa do 
arquiteto e necessidades 
do projeto.
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2.2. Pré-fabricação em sistemas construtivos em madeira

“Pré-fabricar implica “dividir” o edifício em peças de um tamanho apropriado 
para podê-las executar em fábrica, transportá-las e montá-las na obra, 
para reconstituir assim o edifício “original”. Este edifício, constituído à base 
de pré-fabricados, requer uma continuidade que permite entendê-lo como 
um todo, não como uma agregação de peças mais pequenas.” (González i 
Barroso & Mañà i Rexach 2002, 23)

Ao conceito de pré-fabricação é associada uma ideia de um edifício com um 
desenho rígido, repetitivo e condicionado, fruto de uma maior utilização 
em sistemas modulares, cuja conceção e desenvolvimento do projeto do 
edifício, a sua organização espacial e a métrica, são condicionados pelos 
materiais de construção e principalmente pelo processo de construção 
pré-fabricado escolhido.

Assim, é necessário mudar o paradigma associado à pré-fabricação 
e entender quais os aspetos que se podem implementar nos atuais 
sistemas construtivos em madeira e que importam reter no âmbito desta 
investigação.

Enquanto material de construção, a madeira possui características ideais 
de fabrico e transformação para uma construção sistematizada. Com a 
construção pré-fabricada em madeira, o mais importante é tirar partido 
ao máximo do potencial da produção industrial, que leva a que se obtenha 
uma maior qualidade uma vez que todo o trabalho é realizado em boas 
condições, existe menos desperdício pois não há necessidade de realizar 
adaptações ou ajustamentos e é possível reciclar o desperdício inerente 
do processo de pré-fabricação (Herzog 2004).

O crescimento e implantação da pré-fabricação na construção em madeira 
deveu-se principalmente a dois fatores cruciais: desenvolvimentos 
técnicos nas áreas de segurança, desempenho físico dos edifícios, 
qualidade e durabilidade; e, principalmente, novos processos de produção 
que libertaram os arquitetos das restrições de uma construção em grelha 
e aumentaram consideravelmente a sua liberdade criativa (Steurer 2006).

Assim, o recurso à pré-fabricação surge como complemento aos sistemas 
construtivos de madeira, pretendendo garantir uma maior qualidade e 
rigor no fabrico de peças. Com isto, a produção de componentes desfasada 
do local de construção geralmente determina que as ligações entre os 
mesmos sejam feitas por junta seca, que ao contrário da construção 
convencional, onde as argamassas preenchem os vazios, numa construção 
pré-fabricada essas uniões necessitam ser rigorosas pois à partida não 
haverá material para colmatar desacertos.
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Geralmente, na construção convencional22 tanto os sistemas construtivos 
como materiais a utilizar podem ser delineados com maior precisão 
depois de concluído o estudo prévio e o anteprojeto, pois por norma 
o arquiteto já tem conhecimento da gama de sistemas ao seu dispor e 
das suas condicionantes de execução, e estrutura o desenho e a sua 
organização espacial tendo em consideração uma margem de acerto para 
o sistema construtivo.

Ao recorrer à pré-fabricação, o rigor dimensional, presente desde a 
fase de projeto, revela-se essencial na fase de construção, pois uma vez 
que todas as peças, ligações e elementos construtivos que constituem o 
edifício são desenhados e planificados detalhadamente, todas as medidas 
são respeitadas com margens de erro de milímetros, fruto de um processo 
de fabrico rigoroso.

Do mesmo modo que existe uma planificação no fabrico de peças, também 
a fase de obra tende a ser planificada, assegurando uma previsão rigorosa 
dos seus tempos de execução. Também a margem para imprevistos ou 
lacunas que possam surgir com o avançar da construção é praticamente 
nula e todas estas questões vão contribuir para uma otimização geral dos 
custos de construção.

Apesar das vantagens enumeradas anteriormente, existem também 
algumas condicionantes e exigências em termos de projeto e de execução 
que devemos ter em atenção quando se recorre à pré-fabricação.

Ao projetar edifícios com base neste processo temos de ter presente a 
noção de que esta escolha determina um alto grau de compatibilidade 
entre projeto e construção. O arquiteto e restantes intervenientes 
devem estar bem cientes das condicionantes impostas por um processo 
industrial, pelas possibilidades e limitações dos sistemas, de modo a 
rentabilizar e a explorar a solução arquitetónica ao seu máximo. Assim, 
a relação entre diferentes sistemas e a capacidade destes se adaptarem 
às particularidades de distintos edifícios é determinante, bem como a 
necessidade de compatibilidade com outros sistemas construtivos.

Apesar de não serem fatores impeditivos ao uso da pré-fabricação, a 
viabilidade e rentabilização do processo industrial associada a uma 
geometria regular e o reduzido uso da capacidade de repetição de 
elementos podem ser também condicionantes para o projeto, pois uma 
geometria irregular e pouco modular vai resultar em soluções mais 
dispendiosas e provavelmente inviabilizar este tipo de construção.

Devido à complexidade da construção com componentes industrializados, 
quanto mais detalhado e objetivo for um projeto em relação às suas 
especificações, mais garantias terá de ser bem executado. Isto exige um 
grande controlo na fase de projeto, de modo a que não existam dúvidas 
ou erros na produção de elementos ou ao longo da construção. Qualquer 
erro durante a produção, nas dimensões, encaixes ou numa coordenação 
deficiente das especialidades técnicas com a arquitetura podem acarretar 

22 Nesta situação, 
referimo-nos a uma 
construção corrente em 
tijolo e betão armado, 
comum em Portugal.
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ajustes posteriores possíveis de tornar um projeto inviável do ponto de 
vista económico, estético ou mesmo funcional.

É neste ponto que as novas tecnologias surgem como uma importante 
ferramenta de apoio ao arquiteto; a transição da informação de um 
formato “2D” para “3D” e a introdução de metodologias BIM23 são, 
atualmente, recursos determinantes no processo de redução, ou total 
eliminação, de possíveis dúvidas ou erros de construção.

Estas condicionantes e exigências, vão ter como consequência a dilatação 
do tempo normalmente empregue na conceção do projeto. Contudo, 
isso não deve ser visto como um ponto negativo pois há que ter em 
consideração que no processo global, é possível compensar esse mesmo 
tempo graças à redução do prazo necessário para a construção.

23 “Building Information 
Modelling” ou “Building 
Information Model”
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2.3. Sistemas maciços - Sistema construtivo em Cross 
Laminated Timber

“If the 19th century was the century of steel, and the 20th century of concrete, 
then the 21st century is about engineered timber.”

- Arquiteto Alex de Rijke, dRMM Architects.

2.3.1. O material

A facilidade de transformação da madeira no desenvolvimento de 
“engineered wood products”24 levou à readaptação e evolução dos sistemas 
construtivos em madeira. O cross-laminated timber (CLT) é um desses 
produtos. Nascido na Suíça em 1990, foi posteriormente desenvolvido na 
Áustria através da colaboração entre a indústria e a universidade.

Por norma, este material utiliza madeira de pinho e abeto,25 seca em estufa 
e baseia-se no mesmo conceito da produção de madeira lamelada colada, 
onde várias camadas de tábuas (lamelas) são coladas entre si, porém, no 
caso do CLT, essa colagem é realizada em camadas com os veios dispostos 
ortogonalmente entre si26 [fig. 30]. Esta configuração cruzada das lamelas 
de madeira permite alcançar capacidades de resistência e rigidez mais 
elevadas (Silva, Branco, e Lourenço 2012).

Utilizando como referência os produtos comercializados pelas empresas 
KLH e Binderholz (ambas Austríacas), atualmente temos disponíveis 
painéis com espessuras que variam entre os 60mm e os 340mm. Estes são 
sempre compostos por 3, 5 ou 7 camadas cujas espessuras das lamelas 
variam entre os 20mm e os 40mm, dependendo da espessura do painel 
pretendido.27 As restantes dimensões (comprimento e largura), são, por 
norma, regidas pelo próprio processo de fabrico do material e também 
pelo transporte do mesmo.

Tendo isso em consideração, as fabricantes otimizam o processo de 
produção de modo a dar resposta às exigências de transporte e a garantir 
o mínimo desperdício de material. A título de exemplo, a KLH disponibiliza 
painéis com as dimensões máximas de 16.50m (comprimento) e 2.95m 
(largura). Possui também um comprimento mínimo de produção de 
8.25m, com incrementos de 0.05m e larguras estandardizadas de 2.40; 
2.50; 2.73 e 2.95m.

A “qualidade visual” da face exterior dos painéis é também possível de ser 
escolhida dependendo da finalidade pretendida para o projeto.

Fig. 29 - Painéis Cross-
laminated Timber (CLT) 
(s.n. 2018b).

Fig. 30 - Constituição de 
um painel CLT (Buck et al. 
2016).

24 Na falta de uma 
correta tradução do 
termo “engineered wood 
products”, o autor optou 
por utilizar o termo inglês 
pelo qual materiais como 
o CLT são designados.

25 Madeiras certificadas, 
provenientes de florestas 
sustentáveis.

26 A colagem é 
efetuada a quente, 
com colas certificadas 
para uso estrutural, 
livres de formaldeído 
(Formaldehyde-free) e 
de compostos orgânicos 
voláteis (VOC-free). O 
painel é posteriormente 
prensado, garantindo 
assim uma correta união 
entre camadas.

27 A KLH possui ainda 2 
painéis com 8 camadas 
(40+40; 30/40; 40+40; 
30/40; 40+40mm).
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Existem 3 tipos de acabamento possíveis  - a qualidade visual residencial/
doméstica  (DVQ28); a qualidade visual industrial (IVQ29) e a qualidade 
não visual (NVQ30).

A qualidade visual doméstica e a qualidade visual industrial são utilizadas 
quando os painéis vão ficar à vista, no entanto o último, como o nome 
indica, é mais utilizado em edifícios industriais. Já a qualidade não visual 
é utilizada nas faces que vão ser posteriormente cobertas com outro 
material. Esta diferenciação não tem qualquer ligação com a qualidade 
estrutural da madeira, mas sim com o aspeto da mesma.

Uma das principais inovações do CLT consiste na produção de elementos 
em painéis maciços que podem servir de elementos construtivos quer 
de parede, quer de laje, ao contrário de outros sistemas em madeira 
compostos por elementos lineares. Por causa desta característica, 
internacionalmente as estruturas que utilizam este material ficaram 
conhecidas como “Mass Timber Structures”, dada a sua analogia ao 
comportamento estrutural de um edifício em betão armado. Assim, 
neste trabalho optou-se por designar este sistema como sistema maciço 
de madeira devido a essa analogia mas também por ser a tradução mais 
aproximada ao termo utilizado internacionalmente.

Como qualquer material de construção, a durabilidade do mesmo é sempre 
um fator determinante. Para os painéis CLT, o nível de durabilidade está 
diretamente relacionado com a espécie de madeira utilizada e as suas 
condições de aplicação. Assim, toda a madeira que constitui o painel é 
cuidadosamente selecionada e sujeita a controlo de qualidade através de 
triagem mecânica e visual, bem como à medição do seu teor de humidade.31 
De acordo com fabricantes como a KLH (Áustria) e a Binderholz (Áustria) 
todos os painéis respeitam as normas europeias em vigor, apresentando 
uma percentagem de humidade de 12% (com variações de mais ou menos 
2%).

Conforme Costa (2013), e segundo os documentos de Aprovação Técnica 
Europeia (ETA-06/0138 e ETA-06/0009)32, a utilização dos painéis está 
limitada às classes de risco 1 e 2. Isto significa que elementos diretamente 
expostos às condições meteorológicas têm de ser protegidos. Segundo os 
mesmos documentos, foi atribuída uma vida útil expectável de 50 anos 
para os painéis de ambos os fabricantes (KLH e Binderholz), desde que 
sejam respeitadas as indicações de armazenamento, instalação, uso e 
manutenção. De referir ainda que este valor não serve de garantia mas 
sim de indicação para comparação com outros materiais de construção.

Tirando partido da pré-fabricação, os painéis chegam ao local de construção 
prontos a aplicar, pois graças a um plano detalhado, os rasgos e aberturas 
necessários já vêm executados de fábrica e diminuem substancialmente 
os desperdícios em obra. Assim, o processo de construção torna-se mais 
simples, rápido e silencioso, sendo possível construir um edifício apenas 
com o auxílio de uma grua, um plano de montagem e mão-de-obra 
especializada em carpintaria (Costa 2013).

28 DVQ - Domestic Visual 
Quality.

29 IVQ - Industrial Visual 
Quality.

30 NVQ - Non-visible 
Quality.

31 Os testes de resistência 
e teor de humidade da 
madeira são realizados 
para cada lamela que vai 
constituir o painel final.

32 Os documentos de 
Aprovação Técnica 
Europeia (ETA - European 
Technical Approval) 
possibilitam a marcação 
CE de produtos não 
abrangidos ou apenas 
parcialmente abrangidos 
por normas europeias 
harmonizadas. Enquanto 
o conjunto das normas 
harmonizadas cobre 
prioritariamente 
materiais de construção 
simples, com um 
conhecimento mais 
alargado e uma maior 
escala de mercado, as 
ETA são vocacionadas 
para apoiar a inovação 
tecnológica e responder 
a solicitações específicas 
do mercado. Cada ETA 
tem um caráter individual 
relativo a um ou mais 
produtos específicos do 
mesmo tipo, produzidos 
por um determinado 
fabricante (LNEC, 2019).
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2.3.2. Aplicação e ligações entre elementos e outros sistemas 
construtivos

Nesta fase, é extremamente importante referir a importância de uma boa 
gestão do projeto, pois uma vez que o material é entregue diretamente 
em obra pronto a aplicar, significa que previamente é necessário garantir 
que o local de construção está pronto a receber os elementos em questão. 
Em adição, quaisquer ferramentas de apoio à instalação ou materiais 
adicionais necessários têm de estar garantidos aquando da chegada dos 
painéis.

Cada elemento vem cortado com as medidas exatas determinadas na 
fase de projeto, com um sistema de montagem tipo “puzzle”, que permite 
margens de erro de 2mm.33 Por norma, este é um processo rápido, 
descomplicado e requer poucas ferramentas. De acordo com a fabricante 
KLH, é possível proceder a uma montagem 20 a 40% mais rápida que uma 
construção convencional.

Como se trata de uma construção a seco, temos ainda a vantagem de poder 
prosseguir imediatamente com os trabalhos das restantes especialidades 
após a instalação dos painéis. Este é um dos momentos em que uma boa 
gestão de obra é indispensável para garantir que todo este processo 
decorra sem contratempos e se reduzam os custos no tempo de execução, 
uma das grandes vantagens deste sistema.

A capacidade de compatibilização com outros materiais e sistemas 
construtivos é um dos atributos do CLT, pois é possível utilizar este 
material tanto em projetos de raiz, estruturalmente mais arrojados, como 
em projetos de escala mais reduzida ou mesmo em reabilitação.

De modo a adquirir um melhor entendimento do sistema construtivo, 
seguem-se alguns tipos de ligações entre elementos. Estes exemplos, 
recomendados pelos fabricantes, não pretendem ser vinculativos e 
podem ser adaptados, pois cada projeto tem as suas especificidades que 
necessitam ser analisadas e estudadas individualmente. O importante 
nesta análise é entender que os fundamentos enunciados em qualquer 
uns dos exemplos devem ser mantidos de modo a garantir um correto 
funcionamento do sistema.

33 Segundo dados da 
fabricante KLH, graças à 
tecnologia de corte CNC 
é possível trabalhar com 
uma margem de erro de 
2mm em peças com um 
mínimo de 1m de largura 
por 1m de comprimento. 
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1- painel CLT. | 2- cantoneira metálica. | 3- o painel deve 
assentar na fundação na totalidade do seu comprimento. | 
4- são sempre necessários no mínimo 2 parafusos de fixação 
da cantoneira ao betão, de preferência nas furações mais 
próximas ao painel. | 5- elemento em betão (laje, parede, 
etc). | 6- argamassa de regularização.

1- painel CLT. | 2- cantoneira metálica. | 3- madeira de 
sacrifício em carvalho ou larício-europeu assente em 
argamassa de regularização. | 4- são sempre necessários 
no mínimo 2 parafusos de fixação da cantoneira ao betão, 
de preferência nas furações mais próximas ao painel. 
| 5- elemento em betão (laje, parede, etc). | 6- tela de 
impermeabilização. | 7- fita adesiva de ligação, se necessário.

31

33 34

32



Processos atuais: da conceção à execução

61

A eficaz ligação entre elementos de construção é essencial para o bom 
funcionamento de qualquer sistema construtivo. A correta definição e 
detalhe da estrutura de CLT (ou qualquer elemento em madeira) ao piso 
térreo em betão, por exemplo, é crucial, dada a suscetibilidade da madeira 
ao contacto com a água, o que leva à necessidade de implementar técnicas 
construtivas adequadas de modo a evitar uma deterioração prematura da 
madeira ou mesmo a inviabilidade da construção.

O processo de betonagem da laje de piso é um momento crucial para uma 
correta instalação dos posteriores elementos CLT, pois esta deve estar o 
mais nivelada possível. Depois de betonada a laje de piso, é necessário 
preparar a mesma para receber os painéis. Antes da instalação de qualquer 
elemento, é fundamental aplicar impermeabilização betuminosa nos 
locais onde vão ser aplicados os painéis [fig. 31]. De seguida, com recurso 
a um traçador de linhas de giz, marca-se a localização das paredes e de 
acordo com o projeto estrutural, instalam-se cantoneiras de metal34 que 
vão servir de guias à instalação e posterior fixação dos painéis [fig. 32].

Para a ligação dos painéis à laje de betão podemos optar por fixar o painel 
diretamente à laje [fig. 33] ou utilizar um painel com uma soleira de 
sacrifício em madeira de carvalho ou larício-europeu [fig.34]. Para ambos 
os casos é necessário garantir a correta proteção e fixação dos elementos 
de madeira.

Assim, após a impermeabilização betuminosa da laje ou parede de 
betão é colocada na zona que vai receber o painel CLT uma tela de 
impermeabilização para garantir a proteção às humidades ascendentes.35 
Após esse passo, é colocada argamassa de regularização a todo o 
comprimento do painel de modo a que este fique totalmente nivelado 
e apoiado na laje. Com o apoio de escoras,36 procede-se à fixação das 
cantoneiras metálicas ao painel.

34 Por norma espaçadas 
100 a 150cm.

35 Após a colocação 
do painel, a tela de 
impermeabilização dobra 
sobre o mesmo.

36 Fixas ao painel e à laje.

Fig. 31 - 
Impermeabilização 
betuminosa da laje 
de betão (Binderholz 
Bausysteme GmbH s.d.-b).

Fig. 32 - Marcação da 
localização das paredes 
com giz e colocação das 
cantoneiras de metal 
(Binderholz Bausysteme 
GmbH s.d.-b).

Fig. 33 - Ligação do painel 
de parede CLT ao piso/
parede em betão (KLH 
Massivholz GmbH 2012b).

Fig. 34 - Ligação do 
painel de parede CLT com 
madeira de sacrifício ao 
piso/parede em betão 
(KLH Massivholz GmbH 
2012b).
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1- fixação com parafusos da junta de canto. | 2- painel CLT. 
| 3- instalação de bandas acústicas entre todas as uniões 
entre painéis. | 4- fixação parede-piso com parafusos auto-
roscantes. | 5- cantoneira metálica.

1- para ângulos muito reduzidos, a eficácia dos parafusos 
é limitada e será necessário um estudo estrutural. | 2- os 
parafusos apenas transferem as forças na direção das 
furações.  ter em atenção a espessura dos painéis. | 3- painéis 
biselados apenas podem ser facilmente produzidos com 
cortes de aprox. 20cm. 4- considerar distância suficiente para 
a fixação dos parafusos. 5- se necessário maior capacidade 
estrutural, utilizar junta de meia-madeira.

1- fixação entre painel exterior e interior feita pelo exterior. 
| 2- fixação entre painel exterior e interior feita pelo interior. 
| 3- cantoneira metálica. | 4- fixação parede-piso com 
parafusos auto-roscantes.

35 36

37 38
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Após a instalação das paredes CLT no piso térreo, a construção do edifício 
prossegue de forma idêntica ao platform frame, ou seja, o painel de piso 
assenta sobre as paredes inferiores e sobre este são instaladas as paredes 
do piso seguinte, e assim sucessivamente. Aqui, é também utilizada 
a marcação das paredes com linha de giz e a fixação de cantoneiras 
metálicas; uma vez que os painéis CLT possuem superfícies planas, não é 
necessário utilizar argamassas de regularização.

Nas interseções de canto entre paredes exteriores [fig.35] a fixação é 
efetuada por parafusos dimensionados de acordo com os requisitos 
estruturais que simultaneamente garantem a compressão das bandas 
acústicas, que devem ser colocadas sem interrupções em todas as uniões 
entre painéis.37 A fixação dos painéis de piso às paredes é realizada 
através de parafusos auto-roscantes, também dimensionados de acordo 
com os requisitos estruturais.

Para as interseções entre paredes exteriores e interiores [fig. 36] seguem-
se os mesmos princípios enumerados anteriormente, no entanto a fixação 
dos parafusos é efetuada em duas etapas. Primeiro é aparafusado o 
painel pelo exterior [fig. 36, passo 1]; de seguida os mesmos painéis são 
aparafusados um ao outro pelo interior, com um ângulo de perfuração de 
cerca de 20o [fig. 36, passo 2].

Para a montagem de coberturas planas utilizam-se os mesmos princípios 
de montagem aqui enunciados.

Neste sistema construtivo é importante ter em consideração as suas 
condicionantes no que diz respeito à utilização de painéis com ligações 
não ortogonais. Nestas situações, e conforme a fabricante KLH, apenas 
faces biseladas até 20cm são possíveis de produzir facilmente [fig. 37, 
passo 3]. Em situações em que é exigido um maior esforço estrutural por 
parte dos painéis essas uniões devem ser efetuadas com uma junta de 
meia-madeira [fig. 37, passo 5].

Após a instalação dos painéis, e de modo a garantir uma construção 
hermética, deve ser aplicada fita adesiva hermética em todas as uniões 
exteriores, caso não seja aplicada uma barreira pára-vapor em todo o 
edifício [fig. 38].

Fig. 35 - Ligação entre 
paredes exteriores e piso 
em CLT (KLH Massivholz 
GmbH 2012b).

Fig. 36 - Ligação entre 
paredes exteriores e 
interiores e piso em CLT 
(KLH Massivholz GmbH 
2012b).

Fig. 37 - Ligações entre 
painéis não ortogonais 
(KLH Massivholz GmbH 
2012b).

Fig. 38 - Aplicação das 
bandas acústicas e 
fita adesiva hermética 
(Binderholz Bausysteme 
GmbH s.d.-b).

37 Horizontais e verticais.
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4039

41

1- ligação para transmissão de tensões na direção da 
junta. | 2- aplicar fitas adesivas herméticas. | 3- tira de 
contraplacado. | 4- painel de piso em CLT. | 5- tipo, diâmetro 
e tamanho dos parafusos a definir pelo projeto estrutural.

1- aplicar fita adesiva hermética. | 2- painéis de piso em CLT. | 3- tira de contraplacado aparafusada aos painéis CLT. | 
4- parede em CLT de acordo com os requisitos estruturais. | 5- fixação cruzada com parafusos totalmente roscados. | 6- 
transmissão de tensões na junta. | 7- tensão transversal de segurança - distância máxima de perfuração de 10 a 15cm. | 
8- transmissão de forças com parafusos totalmente roscados - distância máxima de perfuração de 10 a 15cm. | 9- no caso de 
um correto posicionamento da união com junta de meia-madeira, não é necessária tensão transversal de segurança - mais 
complexo de instalar.



Processos atuais: da conceção à execução

65

Com a instalação das paredes em CLT concluída, instala-se o primeiro 
painel de piso numa das extremidades da construção e a partir desse 
painel vão sendo instalados os seguintes, sempre seguidos. A correta 
ligação entre painéis de piso é garantida com o recurso a um tensor que 
“puxa” o painel a instalar contra o painel instalado e fixado previamente 
[fig.39]. Nestas ligações entre painéis de piso é importante ter em 
consideração a orientação das camadas exteriores dos mesmos.

Para as ligações transversais [fig. 40], estas são por norma executadas 
com uma junta de meia-madeira [fig. 40, passo 1], ou então através da 
união obtida com a fixação de uma tira de contraplacado [fig. 39 e fig. 40, 
passo 3].

Existem também diferentes modos de executar as ligações longitudinais 
[fig. 41]. Nestas situações é possível utilizar a ligação com tiras de 
contraplacado [fig. 41, passo 3], porém, essa união deve ser reforçada 
com parafusos cruzados [fig. 41, passo 5]. A ligação através de junta 
de meia-madeira também pode ser executada mas tal como o exemplo 
anterior, necessita ser reforçada de modo a retirar tensão nos parafusos 
da junta [fig. 41, passo 6 e 7]. De notar que é possível abdicar desse 
reforço de fixações metálicas caso a união com junta de meia-madeira 
esteja corretamente posicionada, porém esta ligação é por norma mais 
complexa de instalar.

Tanto para as ligações transversais como longitudinais devem ser 
aplicadas fitas herméticas para garantir a estanquidade da construção e 
proteção contra incêndios. É também importante ter em atenção que todos 
os parafusos de fixação dos painéis devem ser sempre dimensionados de 
acordo com o projeto estrutural [fig. 40, passo 5].

Fig. 39 - Montagem 
dos painéis de piso CLT 
(Binderholz Bausysteme 
GmbH s.d.-b).

Fig. 40 - Ligação 
transversal entre painéis 
de piso (KLH Massivholz 
GmbH 2012b).

Fig. 41 - Ligação 
longitudinal entre painéis 
de piso (KLH Massivholz 
GmbH 2012b).
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1- parafusos absorvem as forças de corte paralelas ao apoio ou as forças do vento. | 2- usar parafusos totalmente roscados 
para forças maiores em direção ao interior. | 3- a superfície de apoio deve estar ajustada num ângulo normal na direção 
das cargas principais. 4- se a direção principal das cargas no painel é paralela ao apoio, qualquer projeção lateral apenas 
é possível se resistir a esforços tangenciais (camadas intermédias) - é necessária verificação estrutural. 

1- direção principal das cargas do painel. | 2- cortes 
chanfrados nos painéis podem ser facilmente produzidos 
até 20cm de comprimento para a superfície biselada; 
comprimentos maiores requerem consideravelmente mais 
trabalho em vigas (custos mais elevados). | 3- os parafusos 
transferem principalmente forças de corte longitudinais e 
apenas forças transversais menores. 4- forças transversais.

1- direção principal das cargas do painel. | 2- neste caso, 
os parafusos transferem principalmente forças de corte 
transversais. | 3- formar um entalhe (área de apoio) para 
o painel oposto; isto permite uma clara transmissão das 
forças transversais.

42

43 44

45 46 47
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Uma vez que este sistema construtivo foi desenvolvido em países 
que necessitam obrigatoriamente de lidar com a neve, foi necessário 
desenvolver soluções para coberturas inclinadas.

No que diz respeito à ligação das paredes com a cobertura, é possível 
optar por uma solução com beiral [fig. 42, esq.]38, ou uma ligação continua  
entre painíes de parede e cobertura [fig. 42, dir.].

A ligação entre painéis de cobertura varia de acordo com a orientação 
principal das cargas. Por norma, em situações em que as cargas principais 
trabalham longitudinalmente, os painéis são biselados, “encostados” um 
ao outro e fixos com ligadores metálicos [fig. 43].

No caso em que as cargas trabalham transversalmente, é executado um 
entalhe num dos painéis para “travar” o painel oposto e garantir uma 
correta dispersão das cargas; também aqui são utilizados parafusos para 
fixar os painéis [fig. 44].

Em qualquer um dos casos, e como acontece nas ligações descritas 
anteriormente, devem ser sempre colocadas bandas acústicas nas uniões 
entre painéis [fig. 45]; a aplicação de uma barreira pára-vapor deve ser 
também tida em consideração [fig. 46].

Neste sistema construtivo, a recolha de águas pluviais pode ser realizada 
com a instalação de caleiras39 fixas à extremidade dos painéis ou então o 
isolamento térmico deve ser desenhado e instalado de modo a garantir 
espaço para a colocação da caleira40 [fig. 47]. 

Fig. 42 - Ligação da 
parede a coberturas 
inclinadas (KLH 
Massivholz GmbH 2012b).

Fig. 43 e 44 - Ligação 
entre coberturas 
inclinadas (KLH 
Massivholz GmbH 2012b).

Fig. 45 - Montagem do 
painel de cobertura 
ao painel de parede 
(Binderholz Bausysteme 
GmbH s.d.-b).

Fig. 46 - Aplicação de 
barreira pára-vapor 
(Binderholz Bausysteme 
GmbH s.d.-b).

Fig. 47 -Esquema 
construtivo com caleira 
oculta (Bastos 2019d).

38 Esta ligação também 
se aplica ao encontro da 
cobertura inclinada com 
paredes interiores.

39 Caleiras aparentes.

40 Caleiras ocultas.
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48 49

52

50 51

1- rasgos transversais. | 2- rasgos verticais. | 3- distância mínima de 10cm até às extremidades do painel. | 4- furos para 
instalação de tomadas e interruptores. | 5- furos de acesso às tomadas realizados pela parte inferior do painel. | 6- pequeno 
nicho para a transição das cablagens do piso para a parede. | 7- rasgo na ombreira da porta. | 8- furo na ombreira da porta 
para acesso aos interruptores.
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2.3.3. Infraestruturas e revestimentos

O princípio de execução das infraestruturas num edifício construído em 
CLT é idêntico a uma construção convencional e por norma, não necessita 
de requisitos técnicos específicos. No entanto, caso seja necessária 
a abertura de rasgos, o seu traçado deve ser estudado e analisado 
apropriadamente com base em questões estruturais e acústicas.

Numa construção convencional em tijolo constrói-se todo o tosco do 
edifício para posteriormente destruir parte das paredes com a abertura 
de roços para a passagem das infraestruturas [fig. 48]. Esta operação, para 
além de em parte ser contraproducente, vai gerar entulho que por sua vez 
acarreta mais custos com gestão e transporte de resíduos de construção 
e demolição (RCD).

Numa construção em CLT também é possível executar as aberturas em 
obra com ferramentas de corte que por norma qualquer carpinteiro possui 
[fig. 49], porém, a abertura de rasgos é maioritariamente executada em 
fábrica com recurso ao corte CNC. Assim, a cooperação entre as diversas 
especialidades desde um momento inicial é extremamente importante de 
modo a definir na fase de projeto as localizações de equipamentos e a 
disposição das tubagens e cablagens. 

A título de exemplo, podemos observar na fig. 52 como devem ser 
executadas as aberturas nas paredes CLT para a passagem das 
infraestruturas. Para as furações que vão receber interruptores, tomadas 
e outros elementos relevantes, não existe distinção para painéis de 
qualidades visuais diferentes.

Nas paredes com faces à vista (painel da esq.), os rasgos necessários 
para a passagem de cabos são efetuados nas ombreiras das portas/
janelas e garantem acesso aos interruptores. Nas aberturas junto ao piso, 
aplica-se o mesmo conceito. Deste modo, os rasgos ficam ocultos com a 
posterior aplicação dos aros das portas/janelas e dos restantes extratos 
do pavimento.

Nos casos em que as paredes são de qualidade não-visual (painel da dir.), 
é possível colocar as cablagens no espaço dado pela estrutura de suporte 
de um revestimento41 ou então executar rasgos nos painéis, que são 
posteriormente revestidos.42

De notar também que qualquer rasgo efetuado nos painéis CLT deve ter 
uma distância mínima de 10 cm até ao limite do painel [fig. 52, passo 
3]. Cortes transversais são limitados e exigem verificação estática [fig. 
52, passo 1]. Para as paredes estruturais, a abertura de rasgos deve ser 
efetuada na direção vertical, ou seja, na direção estrutural principal.

41 Por exemplo, na 
estrutura metálica de 
suporte a painéis de gesso 
cartonado.

42 Por norma os painéis 
de qualidade não visual 
são revestidos com uma 
placa de gesso cartonado 
que depois recebe o 
acabamento final.

Fig. 48 - Abertura de roços 
numa construção em 
tijolo (s.n. 2009).

Fig. 49 - Abertura de roços 
numa construção em CLT 
(Judd s.d.).

Fig. 50 - Transição das 
tubagens e cablagens do 
piso para a parede (KLH 
Massivholz GmbH 2012a).

Fig. 51 - Instalação de 
interruptor e tomada 
em painel de qualidade 
visual doméstica (KLH 
Massivholz GmbH 2012a).

Fig. 52 - Aberturas para 
passagem de tubagens 
em paredes de qualidade 
visual doméstica (esq.) e 
qualidade não visual (dir.) 
(KLH Massivholz GmbH 
2012b).



Construção em Madeira - Preconceito Nacional ou Inadequação?

70

53

54

1- aplicação de barreira pára-vapor para encerrar os rasgos e evitar penetrações de outros materiais. | 2- roços devem ser 
executados na direção das fibras da camada exterior. | 3- furação pela parte superior do painel para passagem do cabo 
elétrico. | 4- profundidade dos rasgos verticais apenas até atingir a primeira camada transversal. | 5- em zonas de descarga 
estrutural, é possível executar pequenos rasgos transversais.

1- rasgos do lado superior do painel. | 2- aberturas de coretes devem ser divididas e espaçadas igualmente entre si. coretes 
mais largas e contínuas são apenas possíveis em painéis mais espessos. | 3- rasgos do lado superior só podem ser executados 
até atingirem a primeira camada transversal. | 4- executar análise estática para a abertura dos rasgos.
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Por uma questão de isolamento acústico, em painéis com espessura 
mínima os rasgos abertos em faces opostas não devem ser espelhados, 
sendo recomendado que estes sejam espaçados cerca de um metro entre 
si. No caso dos rasgos em painéis de piso, aplicam-se concetualmente os 
mesmos princípios que nas paredes.

Caso se pretenda que o teto fique com a madeira à vista, a instalação de 
cablagens tem de ser executada pelo lado superior do painel [fig. 53]. 
Nos locais designados para a instalação de luminárias fura-se o painel 
apenas para a passagem do cabo elétrico [fig. 53, passo 3]. Este passo 
também pode ser realizado em paredes exteriores cujo lado interior 
pretende ser deixado com a madeira à vista. Os rasgos realizados devem 
ser posteriormente protegidos com uma barreira pára-vapor.

Em situações em que é necessária uma maior inclinação para os tubos 
de escoamento, podem ser abertos rasgos nos painéis [fig. 54, passo 1], 
porém, por questões estruturais, estes têm como limite de profundidade 
a primeira camada transversal [fig. 54, passo 3].

Por fim, em qualquer uma das situações previamente apresentadas, deve-
se ter sempre em atenção que para os casos de painéis com faces à vista é 
necessário ter um maior cuidado na realização das furações, visto que em 
princípio não há possibilidade de retificação.

No que diz respeito aos revestimentos, uma mais-valia da construção de 
edifícios em CLT é a sua versatilidade em adquirir diferentes materiais 
de revestimento de fachadas. Este sistema construtivo permite utilizar 
fachadas ventiladas, que é talvez o sistema de revestimento mais 
“saudável” para um edifício. Assim, podemos ter construções revestidas a 
madeira, alvenaria ou outro material compatível.

Outra opção é a possibilidade de aplicação do sistema ETICS.43 Apesar 
de em princípio esta solução não ser a primeira escolha, pois em parte 
vai contra a ideia de uma casa de madeira, é tida em consideração pois 
por norma exige menos manutenção que um revestimento em madeira, 
por exemplo. Outra razão pode ser lida quase como uma provocação por 
parte do arquiteto ou dono de obra em não desvendar logo à partida que 
o edifício em questão se trata de uma construção em madeira.

Um dos pontos negativos da aplicação do sistema ETICS é que este impede 
a madeira de “respirar” e quando lidamos com este material, e de modo a 
prolongar a longevidade do mesmo, é fundamental garantir um nível de 
ventilação adequado a cada fachada. Assim, ao utilizar este revestimento, 
é necessário assegurar a ventilação dos elementos de madeira pela face 
interior.

É igualmente importante a aplicação de barreiras pára-vapor de forma a 
proteger os painéis de madeira de condensações e possíveis problemas 
de degradação precoce. (Silva, Branco, e Lourenço 2012)

Fig. 53 - Aberturas em 
painéis de piso com teto 
em madeira à vista (KLH 
Massivholz GmbH 2012b).

Fig. 54 - Execução de 
rasgos e coretes (KLH 
Massivholz GmbH 2012b).

43 ETICS (External 
Thermal Insulation 
Composite System). 
Apesar de ser a 
referência de uma marca 
específica, este sistema é 
vulgarmente conhecido 
em Portugal por cappotto. 
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Designação Condutividade térmica
(W/m ºC)

0,11

0,76

2,3 a 2,5

Painel CLT

52

0,031

0,04

0,04

0,04

Tijolo

Betão Armado

Aço, Ferro

EPS (Poliestireno extrudido)

Lã de vidro

Lã de rocha

Cortiça (expandida)

56

Tabela C 55

A= 39,72m2

A= 45,30m2

57

1- reboco exterior 5mm. | 2- isolamento EPS 
160mm. | 3- painel CLT 100mm. | 4- painel de 
gesso cartonado ignífugo 12.5mm.

1 2 3 4
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2.3.4. Conforto térmico e acústico

Entre os vários materiais de construção, os painéis de CLT possuem uma 
condutibilidade térmica muito baixa (0,11 W/m.K).44

Utilizando como exemplo os valores de coeficiente de transmissão térmica 
(U) de uma parede dupla de alvenaria de tijolo e uma parede com painéis 
CLT, é possível identificar com facilidade várias vantagens para os painéis 
ao nível do conforto térmico.

Conforme a figura 55, uma parede com painéis CLT de 10cm e wallmate 
de 6cm (16cm de esp. total) possui um U= 0,97 W/m2.oC. Para a parede 
dupla de alvenaria de tijolo conseguir um valor aproximado (U= 1,02 W/
m2.oC), é necessário que esta seja composta por tijolo de 15cm, caixa de 
ar de 4cm + wallmate de 6cm e tijolo de 11cm (36cm de esp. total) (Costa 
2013).

Assim, ao optar por uma solução construtiva em CLT para encerrar um 
espaço com uma área bruta de 50m2, é possível obter uma área útil de 
aprox. 45,30m2 enquanto a solução em parede dupla de tijolo apenas 
possui aprox. 39,72m2 , o que se traduz numa diferença de 5,58m2 de 
área útil [fig. 56].

Este bom desempenho térmico do material em estudo também se deve 
muito à grande redução ou ausência quase total de pontes térmicas, 
possibilitado pela forma de construção do sistema, que garante uma 
homogeneidade do material entre elementos contíguos e uma consequente 
ausência de variações de condutibilidade térmica (Costa 2013).

Através da análise realizada por Pusila (2015), é possível observar o 
ótimo desempenho térmico de uma solução em CLT com isolamento EPS 
pelo exterior45 [fig. 57]. Esta solução, com uma espessura total de 27,75cm 
possui um coeficiente de transmissão térmica de U= 0,159 W/m2K. Em 
adição, a baixa condutibilidade térmica do EPS e do CLT garantem um 
arrefecimento gradual e homogéneo entre temperatura interior e exterior.

Tabela C - Valores de 
condutibilidade térmica 
de diferentes materiais de 
construção de acordo com 
Pusila (2015).

Fig. 55 - Esquema da 
constituição de uma 
parede dupla de alvenaria 
de tijolo e uma parede 
com painéis CLT (Bastos 
2019b).

Fig. 56 - Comparação de 
área útil entre o sistema 
construtivo CLT (cima) e o 
sistema com parede dupla 
de tijolo (baixo) (Bastos 
2019a).

Fig. 57 - Análise térmica 
de uma parede em CLT 
(Pusila 2015).

44 Watt por metro Kelvin.

45 Uma vez que este estudo 
foi realizado na Finlândia, 
foram utilizadas 
espessuras de isolamento 
térmico que, por norma, 
não se utilizam em 
Portugal, porém, o 
princípio que se pretende 
evidenciar é aplicável a 
qualquer situação.
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58

60

61

59 62

1- reboco exterior 10mm. | 2- 
isolamento EPS 160mm. | 3- 
tijolo 250mm. | 4- reboco interior 
15mm.

1 2 3 4

1 2 3 4

1- reboco exterior 10mm. | 2- 
isolamento EPS 160mm. | 3- 
betão armado (1% aço) 250mm. 
| 4- reboco interior 15mm.

L´nw= 50(2)dB pavimento de madeira; L´nw= 53(2)dB pavimento de cerâmica

R´w= 64(-4;-10)dB

Piso em madeira/cerâmica

Argamassa de regularização
Manta de poliéster (2 camadas)

Betão leve

Painel CLT (5 camadas)

Ar
Lã de rocha (50kg/m3)

Placa de gesso cartonado

Placa de gesso cartonado

Placa de gesso cartonado

Placa de gesso cartonado

Placa de gesso cartonado

Estrutura metálica 50mm 
com lã de rocha 40 mm

Estrutura metálica 50mm 
com lã de rocha 40 mm

Painel CLT (5 camadas)

Reboco

Reboco

Tijolo

Argamassa

Tijolo

Lã de rocha

Painel de revestimento exterior

Estrutura metálica 50mm 
com lã de rocha 40mm

Estrutura de madeira

Placa de gesso cartonado

Placa de gesso cartonado

Caixa de ar

Painel CLT (5 camadas)

Lã de rocha (75kg/m3)
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Para além do teste anterior, foram também analisadas uma parede 
construída em tijolo [fig. 58] e outra em betão armado [fig. 59], isoladas 
pelo exterior, tal como o exemplo em CLT. Neste estudo, ambas as 
paredes possuem uma espessura total de 43,5cm, com um coeficiente 
de transmissão térmica de U= 0,176 W/m2K e U= 0,183 W/m2K, 
respetivamente.

Através da análise térmica facilmente identificamos que tanto o tijolo 
como o betão armado permitem uma maior transferência do calor 
interior, praticamente até este atingir o isolamento, estando assim mais 
suscetíveis à existência de choques térmicos e consequente ocorrência de 
condensações.

Apesar de estes dois exemplos também possuírem bons valores “U”, 
é importante referir que a solução com painéis CLT detém melhores 
propriedades térmicas com menos de metade da espessura de parede.

Também em termos acústicos o CLT é um material de referência, contudo, 
uma vez que possui uma baixa densidade (470kg/m3), é necessária 
especial atenção aos sons de percussão.46

Como meio de comparação, nesta investigação vão ser considerados os 
índices de isolamento sonoro a sons aéreos (R´w) e a sons de percussão 
(L´nw) em vigor para edifícios habitacionais e mistos, disponíveis no 
Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE). Para 
situações de sons aéreos entre o exterior do edifício (emissor) e quartos 
ou zonas de estar dos fogos (recetor) é necessário um R´w ≥ 33dB;47 

entre compartimentos de um fogo é exigido um R´w ≥ 50dB; espaços 
de circulação comum do edifício (emissor) e quartos ou zonas de estar 
dos fogos (recetor), é exigido um R´w ≥ 48dB.48 Entre locais do edifício 
destinados a comércio, indústria, serviços ou diversão (emissores) e 
quartos ou zonas de estar dos fogos (recetores), o índice de isolamento 
sonoro passa para R´w ≥ 58dB.

Para os sons de percussão, o índice de isolamento entre o interior 
dos quartos e espaços de estar dos fogos (recetores) proveniente da 
percussão entre pavimentos de outros fogos ou locais de circulação 
comum dos edifícios (emissores) deve ser de L´nw ≤ 60dB; caso o som 
seja proveniente da percussão entre pavimentos de locais do edifício 
destinados a comércio, indústria, serviços ou diversão (emissores), esse 
valor deve ser de L´nw ≤ 50dB.

A partir da análise acústica in situ efetuada por Pagnoncelli & Morales 
(2016), é possível observar o comportamento acústico de soluções 
construtivas em CLT para pisos, paredes divisórias e fachadas ventiladas.

Para a execução de pisos [fig. 59], foram obtidos valores para sons de 
percussão de L´nw= 50(2)dB e L´nw= 53(2)dB para o pavimento de madeira 
e o pavimento de cerâmica, respetivamente. No que diz respeito aos sons 
aéreos, foi registado um valor de R´w= 64(-4;-10)dB. 

Fig. 58 - Análise térmica 
de uma parede em tijolo 
(Pusila 2015).

Fig. 59 - Análise térmica 
de uma parede em betão 
armado (Pusila 2015).

Fig. 60 - Constituição e 
análise acústica de um 
piso CLT com pavimento 
em madeira ou cerâmica 
(Pagnoncelli & Morales 
2016).

Fig. 61 - Comparação 
acústica de uma parede 
divisória em CLT e de uma 
parede divisória dupla 
em tijolo (Pagnoncelli & 
Morales 2016).

Fig. 62 - Constituição e 
análise acústica de uma 
parede CLT com fachada 
ventilada (Pagnoncelli & 
Morales 2016).

46 Em relação à acústica 
devemos sempre ter 
em consideração os 
sons aéreos e os sons de 
percussão. Os sons aéreos 
resultam da excitação 
direta do ar (conversação, 
música, etc); os sons de 
percussão têm origem 
na excitação de um 
meio sólido (parede, 
pavimento) resultante 
de uma ação de impacto 
(martelar, caminhar, 
arrastar de móveis, etc).

47 O regulamento Geral 
do Ruído prevê situações 
especiais em que pode 
ser necessário um valor 
mínimo de R´w ≥ 65dB.

48 R´w ≥ 40dB se o local 
emissor for a caixa de 
elevadores e R´w ≥ 50dB 
se o local emissor for uma 
garagem automóvel.
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63

64

65 66

4 2 2 2 4
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Esta solução, que é a que mais se assemelha a uma construção convencional 
com laje aligeirada, dá uma boa resposta às exigências presentes no RRAE.

Tal como acontece com os demais sistemas construtivos, com a introdução 
de camadas de isolamento acústico, e cuidados nas ligações, é possível 
superar problemas ligados à transferência de sons em qualquer caso em 
que seja necessário melhorar o comportamento acústico de uma solução.

2.3.5. Segurança contra incêndios

A resistência ao fogo tem um grande peso no sentimento de segurança que 
um edifício deve garantir e nos dias de hoje, este continua a ser um aspeto 
que leva à rejeição de sistemas construtivos em madeira (Costa 2013). 
Assim, é importante esclarecer que a resistência ao fogo diz respeito à 
capacidade de determinado material em manter um incêndio confinado 
ao espaço em que deflagrou, em manter o desempenho estrutural ou 
ambos.

Como referido no capítulo das propriedades da madeira, esta não deixa 
de ser um material vulnerável à ação do fogo e de fácil combustibilidade. 
Porém, esta característica depende das dimensões da secção transversal 
do elemento de madeira, pois em caso de exposição ao fogo, a camada 
de carvão à volta da peça de madeira atua como uma capa protetora da 
restante secção, contribui para a diminuição da temperatura do material 
e acaba mesmo por ter efeitos retardadores pois tem maior dificuldade 
de ignição e combustibilidade. Tudo isto sem que o elemento perca a sua 
capacidade estrutural.

Uma das maiores-valias da madeira é que esta possui um comportamento 
previsível em relação ao fogo [fig. 63] e possibilita ainda uma medição 
precisa da sua taxa de carbonização.49 Isto permite calcular com exatidão 
a secção transversal que um elemento de madeira deve ter de modo a 
assegurar as normas relativas à segurança contra incêndios de um dado 
projeto.

Para o caso dos painéis CLT, estes possuem características específicas de 
comportamento relativamente à ação do fogo uma vez que são compostos 
por múltiplas camadas, dispostas ortogonalmente. A madeira que os 
compõe inflama apenas após o contacto ao fogo com uma temperatura 
de 400.oC ou superior; após isso, os painéis ardem a uma taxa de 
carbonização de 0,67mm/min para a primeira camada e 0,74mm/min50 
para as camadas seguintes.51 

Assim, considerando um painel CLT de 140mm [fig. 66] cujas camadas 
exteriores servem de proteção a uma hipotética secção estrutural 

49 A taxa de carbonização 
é a velocidade com que a 
madeira se converte em 
carvão e vê reduzida a 
sua secção transversal. 
Esta medida é dada em 
milímetros por minuto.

50 A diferença de valores 
deve-se ao facto de as 
camadas interiores 
dos painéis CLT serem 
compostas por madeira de 
qualidade inferior.

51 De acordo com os 
documentos de aprovação 
técnica europeia ETA 
06/0009.

Fig. 63 - Ilustração da 
relação temperatura/
tempo da madeira 
maciça sob ação do fogo 
(Structure Magazine 
2019).

Fig. 64 - Teste de 
resistência ao fogo de um 
painel CLT (Ravenscroft 
2017).

Fig. 65 - Painéis CLT após 
o contacto ao fogo (Sarma 
2017).

Fig. 66 - Esquema de 
composição de um painel 
CLT de 140mm (Bastos 
2019d).
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necessária de 60mm, é possível determinar o tempo de resistência ao 
fogo do painel, ou seja, 40 ÷ 0,67 ≃ 60min.52

Mesmo sem revestimentos adicionais que protejam os elementos de 
madeira, dado o seu comportamento expectável ao fogo e a correta 
determinação da sua taxa de carbonização, equipas de resgate e de 
combate a incêndios sabem o que esperar ao entrar em edifícios com este 
sistema construtivo e podemos concluir que o tempo de evacuação de um 
espaço antes da estrutura perder a sua capacidade portante está sempre 
assegurado.

2.3.6. Vantagens e desvantagens do Cross-Laminated Timber

O CLT é um material que tira partido dos benefícios associados ao 
processo de conceção bem como dos benefícios inerentes ao processo de 
construção do edifício. Assim, são apresentadas algumas das vantagens 
da sua utilização na construção de edifícios.

Como material que tira partido da industrialização e da pré-fabricação, 
permite reduzir o tempo de construção, que por sua vez contribui para 
um aumento da segurança em obra e redução de custos. Com o auxílio 
do controlo numérico (CNC), é ainda possível efetuar todos os rasgos 
e aberturas conforme as indicações do projeto, com margens de erro 
de milímetros. Com isto são reduzidos os resíduos em obra e evitados 
ajustes ou cortes posteriores, aquando da sua instalação. A produção dos 
elementos em fábrica torna ainda o processo de construção mais simples, 
rápido e silencioso pois graças a um plano de montagem é possível 
construir o edifício com o apoio de apenas uma grua e mão-de-obra 
especializada em carpintaria (Silva, Branco, e Lourenço 2012).

Ao contrário de elementos modulares, o CLT proporciona uma elevada 
versatilidade à equipa projetista; este material pode aplicar-se a edifícios 
com formas variadas e consegue atingir vãos de laje de dimensões 
consideráveis,53 sem a necessidade de elementos estruturais de suporte. 
Este sistema possui ainda uma grande facilidade em se adaptar e a 
trabalhar em conjunto com outros materiais, que originam os sistemas 
híbridos.

Os sistemas híbridos, como o nome indica, resultam da conjugação de 
dois ou mais sistemas construtivos distintos, por exemplo CLT e betão 
armado, CLT e estrutura metálica, ou uma conjugação dos três. Este 
modo de construir tira partido das valências de cada material e abre o 
caminho a novas possibilidades de construção, mais concretamente o 
caso de edifícios de múltiplos andares, ao mesmo tempo que dá resposta 
à legislação e questões de estabilidade e segurança.

52 Caso seja necessário 
aumentar o tempo de 
resistência ao fogo, 
podemos aumentar a 
espessura do painel CLT 
ou revestir o mesmo com 
materiais ignífugos. Com 
a aplicação de gesso 
cartonado ignífugo um 
painel de REI=60 passa 
para REI=90, por exemplo.

53 Segundo Augustin 
(2008), pode atingir vãos 
de aproximadamente 
7,5m.
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Como a utilização de CLT resulta numa construção maciça, constituída 
por painéis de grandes dimensões, esta adquire um comportamento 
estrutural monolítico, semelhante às estruturas convencionais de 
alvenaria e betão armado. (Costa 2013)

Não obstante todas as vantagens inerentes à utilização deste material, como 
qualquer sistema construtivo, este também tem as suas desvantagens.

Dado que se trata de um sistema de construção maciça, possui um risco 
de colapso progressivo,54 sendo necessário adotar medidas preventivas 
de reforço estrutural ou então projetar percursos de distribuição de carga 
alternativos. Esta última solução utiliza um maior número de paredes 
resistentes, o que resulta numa excessiva compartimentação dos espaços 
interiores. Esta característica acaba por restringir a aplicação de CLT à 
construção de edifícios maioritariamente habitacionais (Costa 2013).

Outra desvantagem prende-se com a resposta à legislação referente 
à segurança contra incêndios para edifícios de vários pisos, onde é 
necessário revestir os elementos em CLT com materiais retardantes55 ou 
ignífugos, ocultando assim a textura típica dos painéis.

Não se tratando de um sistema construtivo convencional, a construção 
de edifícios em CLT é ainda um mercado de nichos, apoiado por medidas 
políticas de caráter ecológico e por pessoas e empresas dispostas a apostar 
na inovação. Este aspeto, aliado à necessidade de mão-de-obra por norma 
mais especializada leva a que o CLT conte com um preço superior aos 
materiais convencionais, o que faz com que, à partida, este sistema ainda 
não seja economicamente vantajoso.

Podendo ser visto ou não como uma desvantagem, o facto deste material 
ser produzido e maquinado em fábrica exige que os projetos sejam 
precisos e bem definidos atempadamente pois esta solução praticamente 
não permite alterações após o fabrico e corte dos elementos.

Outra desvantagem do CLT é a sua suscetibilidade ao contacto com o solo, 
pelo que é sempre necessário a criação de um embasamento com recurso 
a outro material.

Para terminar, mesmo que se pretenda que a fachada seja em madeira, 
os painéis CLT não podem servir de acabamento exterior, pois como têm 
de ser protegidos das condições meteorológicas, é sempre necessário 
revestir os mesmos.

54 Conforme Menchel 
(2009), colapso 
progressivo (ou colapso 
desproporcional) é o 
processo iniciado por 
uma rotura inicial, 
localizada, de um 
elemento estrutural, que 
atua como uma reação 
em cadeia que causa 
a rotura de elementos 
estruturais adjacentes. 
Em geral, a falha que leva 
ao colapso progressivo 
é desproporcional ao 
resultado final, ou seja, 
o estado final da rotura 
é desproporcionalmente 
maior do que a rotura que 
originou o colapso.

55 Gesso cartonado, por 
exemplo.
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2.4. O papel do CLT na construção em altura

O presente ponto surge a partir de duas grandes problemáticas às quais 
os arquitetos terão necessariamente de responder – a necessidade de 
mais habitação fruto de um expectável crescimento populacional e as 
mudanças climáticas.

De acordo com projeções das Nações Unidas (ONU), em 2050 cerca de 
70% da população mundial viverá em zonas urbanas (UN - Department 
of Economic and Social Affairs, 2018). Este crescimento não se observa 
apenas em países desenvolvidos, mas também, e principalmente, em 
países em desenvolvimento. Em 2030, a UN estima que cerca de 3 biliões 
de pessoas vão necessitar de habitação. Este aumento de densidade 
populacional, com foco nas zonas urbanas, traduz-se num consequente 
aumento de construções, principalmente em altura.

Ao olhar para as cidades, estas são maioritariamente construídas em 
betão armado e aço, que não deixam de ser ótimos materiais para as atuais 
exigências da construção. Porém, para obter esses mesmos materiais é 
necessária uma tremenda quantidade de energia e consequente emissão 
de gases de efeito de estufa (GEE). O aço e o betão são responsáveis por 
3% e 5%, respetivamente, das emissões nocivas produzidas pelo Homem. 
São 8% provenientes apenas destes dois materiais.

De acordo com a fig. 68, em 2017 cerca de 39% das emissões de dióxido de 
carbono (CO2) eram provenientes do setor da construção, valor superior 
às emissões do setor dos transportes (22%).

Assim, é aqui que os sistemas construtivos em madeira, mais 
concretamente os sistemas maciços e os sistemas híbridos surgem como 
principal resposta a estas problemáticas.

Conforme uma “TED Talk” intitulada “Porque devemos construir arranha-
céus de madeira”,56 proferida pelo Arq. Michael Green,57 a madeira surge 
como o único material relevante para a construção que é produzido 
(cresce) com a energia do Sol. Em adição, e como sabemos, durante o 
seu crescimento, esta armazena CO2 e liberta oxigénio.58 Caso a árvore 
caia e apodreça na floresta, ou se for consumida num incêndio florestal, 
vai libertar esse dióxido de carbono de volta para a atmosfera. Porém, ao 
utilizar a madeira na construção de um edifício, no fabrico de uma peça de 
mobiliário ou mesmo num brinquedo de madeira, esta tem a capacidade 
de armazenar esse mesmo CO2 durante toda a sua vida útil.59

No que diz respeito ao setor da construção, as duas principais soluções 
para o clima são as de reduzir e armazenar CO2 e a madeira é o único 
material capaz de fazer essas duas coisas.

Fig. 67 - Fotografia de 
Michael Wolf da série 
“Hong Kong Front Door 
Back Door” (Wolf 2005).

Fig. 68 - Emissões 
globais de dióxido de 
carbono (CO2 ) por setor 
(Architecture 2030 2018).

56 “Why We Should Build 
Wooden Skyscrapers”.

57 Michael Green é um 
premiado arquiteto 
Canadiense, conhecido 
pela sua pesquisa, 
liderança e defesa 
na divulgação do uso 
da madeira, novas 
tecnologias e inovação 
no ambiente construído. 
O seu atelier (MGA) 
sediado em Vancouver, 
Canadá é responsável por 
vários projetos pioneiros 
em sistemas maciços de 
madeira.

58 Processo físico-químico 
de fotossíntese.

59 Até ser destruída 
para produção de 
energia (combustão) ou 
apodrecer.
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O reduzido espaço disponível para novas construções em áreas urbanas 
não será capaz de dar resposta ao futuro crescimento populacional e é 
aqui que a construção em altura surge como principal solução. Com o 
surgimento de materiais como o CLT, a madeira surge como uma solução 
viável a esse problema. Em adição, como foi referido anteriormente, 
permite ainda combater as alterações climáticas, obstáculo que sistemas 
construtivos em betão-armado ou aço não têm capacidade de resolver.

Assim, de modo a realçar estas qualidades, serão apresentados alguns 
exemplos de edifícios em altura construídos com sistema maciço de 
madeira e com sistemas híbridos, capazes de definir novos padrões para 
as futuras construções.

2.4.1. Stadthaus, Murray Grove

Construído em Londres entre 2007-2009, este edifício projetado pelo 
atelier “Waugh Thistleton Architects” foi, na altura da sua conclusão, o 
edifício habitacional mais alto do mundo construído em madeira.

O projeto é composto por um piso térreo construído em betão armado e 
os restantes 8 pisos construídos totalmente em CLT, incluindo caixas de 
escadas e de elevadores. Apesar de ser possível construir o edifício em 
madeira logo a partir do piso térreo, os arquitetos optaram por usar betão 
armado pois adequava-se melhor ao layout do piso térreo ao mesmo 
tempo que garantia a proteção da madeira ao contacto com o solo.

Para além do piso térreo, dedicado a espaços comerciais e arrumos, os 
primeiros 3 pisos estão destinados a habitação social e os restantes 5 a 
residências privadas. No total o edifício é composto por 11 “T1”, 10 “T2”, 
5 “T3” e 3 “T4” (Thompson 2009).

Fig. 69 - “Stadthaus” 
(Thompson 2009).

Fig. 70 - Implantação e 
piso térreo do “Stadthaus” 
(Thompson 2009).

Fig. 71 - Piso 3 (habitação 
social) (Thompson 2009).

Fig. 72 - Piso 5 
(residências privadas) 
(Thompson 2009).
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No que diz respeito à construção do “Stadthaus”, esta demorou 49 semanas 
a concluir, sendo que a estrutura de madeira foi construída em apenas 27 
dias por uma equipa de 4 carpinteiros da KLH a trabalhar apenas 3 dias 
por semana.60 Segundo Thompson (2009), caso o edifício fosse construído 
com uma estrutura de betão-armado, o seu prazo de construção seria de 
72 semanas, aproximadamente mais 6 meses de construção.

Dadas as leis em vigor em Londres na altura da construção, era necessário 
dar resposta a exigências relacionadas com a redução das emissões de 
CO2 fruto da normal utilização de um edifício. Assim, ao substituir uma 
possível construção em betão-armado por uma construção em madeira, 
foi reduzida a pegada de carbono do edifício em 300,000kg, o que equivale 
a 20 anos de utilização do mesmo.

Apesar dos vários benefícios do uso da madeira enquanto sistema 
construtivo, para o promotor do projeto persistiam algumas inquietações 
no que diz respeito à aceitação do mercado por este tipo de soluções e 
consequente retorno do investimento. Com isto em mente, e de modo 
a não afastar potenciais compradores, uma das exigências do promotor 
foi que a estrutura de madeira não fosse aparente, ou seja, o interior foi 
completamente revestido por placas de gesso cartonado e posteriormente 
pintado, conferindo um aspeto mais convencional aos apartamentos [fig. 
80].

Contudo, antes do início dos trabalhos foi publicado por um jornal 
Britânico um artigo acerca do edifício e do facto de este ser construído 
em madeira. Uma semana após a publicação do mesmo, os apartamentos 
foram postos à venda em fase de projeto61 e todas as 29 habitações foram 
vendidas em menos de duas horas, apesar da apreensão do dono de obra 
(Thompson 2009).

Fig. 73 - Semana 1 de 
construção (Thompson 
2009).

Fig. 74 - Semana 3 de 
construção (Thompson 
2009).

Fig. 75 - Semana 5 de 
construção (Thompson 
2009).

Fig. 76 - Semana 6 de 
construção (Thompson 
2009).

Fig. 77 - Semana 8 de 
construção (Thompson 
2009).

Fig. 78 - Semana 9 de 
construção (Thompson 
2009).

Fig. 79 - Zona da sala 
durante a fase de 
construção (Thompson 
2009).

Fig. 80 - Zona da sala após 
a conclusão dos trabalhos 
(Thompson 2009).

60 Total de 9 semanas para 
a construção da estrutura 
em CLT.

61 Venda/compra de um 
projeto que ainda não 
começou a ser construído.
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1- painéis de piso em CLT de 100 a 200mm de espessura. | 2- painéis de parede em CLT de 100 a 150mm de espessura. | 
3- barreira pára-vapor. | 4- isolamento térmico de 10cm de espessura. | 5- estrutura metálica de suporte ao revestimento. 
| 6- tijolo.
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2.4.2. Dalston Works

Concluído em 2017 e projetado pelo mesmo atelier responsável pelo 
“Stadthaus”, “Dalston Works” é composto por vários volumes que variam 
entre os 5 e os 10 pisos de altura, procurando assim uma relação com 
o edificado envolvente. Com 155,000 m2, o projeto alberga 121 fogos, 
espaço de escritórios (3,500 m2), restaurante e espaço comercial (1,500 
m2) (Block 2017).

Tal como o exemplo anterior, “Dalston Works” também possui o piso 
térreo em betão armado,62 com o restante edifício totalmente construído 
em CLT. Uma vez que neste local está projetada uma futura estação e linha 
de metro, ao optar por este sistema construtivo foi possível construir um 
edifício com 1/5 do peso de um idêntico, se construído em betão, o que 
possibilitou a construção de 25% mais habitações, garantindo assim um 
maior retorno do investimento (Schuler 2018).

No que diz respeito ao CO2  , foi estimado que os cerca de 4,500m3 de madeira 
utilizada no projeto têm a capacidade de armazenar aproximadamente 
2,600 toneladas de CO2.63 Isto equivale às emissões produzidas por 1,703 
carros durante um ano (s.n. s.d.) ou a aproximadamente 1,300 voos de 
Londres a Nova Iorque.

Este projeto é também um bom exemplo da possibilidade do sistema 
construtivo em adquirir qualquer revestimento de fachada. Ao utilizar 
o tijolo, os arquitetos garantiram a proteção dos elementos de madeira 
bem como o enquadramento com os edifícios e armazéns de arquitetura 
Eduardiana e Vitoriana característicos do local (Block 2017).

Fig. 81 - “Dalston Works” 
(Block 2017).

Fig. 82 - “Dalston Works” 
em fase de construção 
(Waugh Thistleton 
Architects s.d.).

Fig. 83 - Axonometria 
construtiva da fachada do 
“Dalston Works” (Schuler 
2018).

62 Incluíndo uma cave.

63 O mesmo edifício, 
construído em betão, 
produziria mais de 2,000 
toneladas de CO2 (s.n., 
s.d.).
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2.4.3. Brock Commons Tallwood House

“Brock Commons Tallwood House” é uma residência de estudantes 
localizada no campus da Universidade de “British Columbia” (UBC), 
Canadá.

O projeto, com capacidade para 404 estudantes e da autoria do atelier 
“Acton Ostry Architects Inc” foi concluído em 2017 e é o segundo64 edifício 
com sistema maciço de madeira mais alto do mundo, com 18 andares e 
53 m de altura.

Ao contrário dos exemplos anteriores, “Brock Commons” possui um 
sistema de construção híbrido. Para além do piso térreo, também os 
núcleos da caixa de escadas e de elevadores são executados em betão 
armado; as ligações entre colunas de madeira lamelada-colada (GLT) e 
painéis CLT são executadas através de elementos metálicos.

Na altura da execução do projeto, as leis em vigor na “British Columbia” 
apenas permitiam a construção de edifícios em madeira com um máximo 
de 6 pisos. Dadas as características do edifício, foi necessário que o 
mesmo respondesse a um regulamento específico. No que diz respeito à 
segurança sísmica e à segurança contra incêndios, foram mesmo exigidos 
padrões superiores aos de um edifício de betão ou aço (Garis & Mark 
2017).

Segundo o “Centre for Interactive Research on Sustainability” (2016), 
o projeto fazia parte de uma iniciativa65 lançada pelo “2013 Natural 
Resources Canada” e o “Canada Wood Council”, que consistia na construção 
de projetos que inovassem no design e contribuíssem para a produção de 
produtos de madeira no Canadá.

Assim, um dos objetivos deste edifício, para além da sua função inerente, 
foi o de potenciar inovações nas técnicas de construção bem como na 
criação de oportunidades de pesquisa e aprendizagem relacionadas com 
o design e processo de construção.

Com isto em mente, todo o processo de construção do edifício, desde a sua 
conceção à conclusão foi acompanhado por um modelo virtual do mesmo. 
Na fase de conceção, o modelo digital foi usado maioritariamente como 
apoio na tomada de decisões; foi também utilizado como ferramenta de 
coordenação entre as várias especialidades. Este fator desempenhou um 
importante papel pois quaisquer alterações ou ideias de design do edifício 
eram refletidas no modelo, o que possibilitava identificar potenciais 
conflitos entre os layouts das várias especialidades, que dada a dimensão 
do projeto, facilmente passariam indetetáveis utilizando apenas os 
elementos convencionais de visualização.66

Fig. 84 - Fachada do 
edifício “Brock Commons 
Tallwood House” (Acton 
Ostry Architects Inc s.d.).

Fig. 85 - Deteção de 
conflitos no modelo digital 
(em baixo) vs desenhos 
de especialidades 2D 
(em cima) (Centre for 
Interactive Research on 
Sustainability 2016).

64 O “Brock Commons” 
perdeu o título de edifício 
mais alto do mundo 
apenas em março de 
2019 para o “Mjøstårnet”, 
um projeto na Noruega, 
também em CLT, com um 
total de 85.4m de altura.

65 Tall Wood Building 
Demonstration Initiative.

66 Apenas elementos 
desenhados em 2D, por 
exemplo.
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Tratando-se de uma residência universitária com capacidade para um 
grande número de utilizadores e que procurava um curto período de 
construção através da pré-fabricação, existe uma elevada repetição de 
elementos característica deste tipo de edifícios que se transmite também 
num desenho repetitivo da fachada, o que inevitavelmente nos remete 
para uma construção modular com um desenho condicionado, que 
frequentemente associamos à construção em madeira.

Assim, é importante referir o caso do edifício “25 King Street”, construído 
em Brisbane, Austrália e concluído em 2018. Este edifício de escritórios, 
composto por 9 pisos acima do solo, é totalmente construído em CLT e GLT, 
incluíndo caixas de escadas e de elevadores. Apesar de também recorrer 
à pré-fabricação, a estrutura do edifício permite uma composição livre 
da fachada, com um sistema envidraçado que aproxima este projeto do 
estereótipo do edifício de escritórios em aço e vidro, afastando-se assim 
de uma ideia de construção em madeira modular e de desenho limitado.

2.4.4. Oakwood Tower

A “Oakwood Tower”, projetada para o centro de Londres, consiste num 
edifício de uso misto com 80 pisos, 1000 apartamentos e 300 metros 
de altura. Este projeto, desenhado pelo atelier “PLP Architecture” 
em conjunto com investigadores do departamento de arquitetura da 
Universidade de Cambridge é um importante contributo na exploração 
das potencialidades da madeira na construção de edifícios em altura.

Uma vez que de momento este se trata apenas de um projeto de 
investigação, é possível fazer uma analogia com a torre “Illinois”, um 
conceito da autoria do Arqº Frank Lloyd Wright. Apresentado em 1956, o 
edifício tinha uma altura de 1600 metros,67 era constituído por 528 pisos 
e teria uma capacidade para albergar 100 mil pessoas e 15 mil veículos 
(Jablonska 2017).

Separadas por 63 anos, a torre “Illinois” e a “Oakwood Tower” demonstram 
a contínua procura por parte de arquitetos e engenheiros em redefinir o 
“skyline” das cidades, em construir cada vez mais alto e em explorar ao 
máximo as potencialidades dos materiais de que dispõem.

Fig. 86 - Edifício “Brock 
Commons Tallwood 
House” (Acton Ostry 
Architects Inc s.d.).

Fig. 87 - Edifício “25 King 
Street” (Bates Smart s.d.).

Fig. 88 - “Oakwood Tower” 
(PLP Architecture 2019).

Fig. 89 - Planta e desenho 
do “Illinois”, projeto 
desenhado por Frank 
Lloyd Wright (McDonagh 
2016).

67 Dada a sua altura (1 
milha/1 mile), este projeto 
é também conhecido por 
“Mile-High Illinois” ou 
“Mile-High Tower”.
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2.5. Formação e divulgação da construção em madeira

Ao longo desta investigação o autor teve oportunidade de participar em 
diversas conferências sobre a construção em madeira, onde foi possível 
aprofundar alguns conhecimentos acerca do tema, mas também conhecer 
e trocar ideias com os demais interessados neste tipo de construção.

Como importante meio de partilha e divulgação, com a abordagem destas 
sessões pretende-se salientar o crescente interesse no tema em estudo por 
parte dos múltiplos intervenientes no setor da construção em Portugal.

2.5.1. Workshop Construir com CLT

Este workshop, realizado na Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto no dia 28 de novembro de 2016, foi o primeiro contacto do autor 
com o CLT e um importante contributo para o estabelecer do tema desta 
investigação.

A sessão começou com uma breve apresentação de um representante da 
empresa “Stora Enso”, onde este apresentou o produto em questão, onde 
surgiu, como é constituído e fabricado e algumas das suas características. 
De seguida, o Dr. Jorge Branco, investigador na Universidade do Minho, 
abordou as propriedades mecânicas do CLT antes de serem realizados 
alguns ensaios no laboratório da faculdade. Através dos testes realizados 
foi possível observar o comportamento de alguns elementos em CLT 
quando sujeitos a forças de flexão [fig. 91].

A título de exemplo, um painel de 3 camadas com 8cm (2+4+2) com as 
dimensões de 1,95x1,00m atingiu o seu ponto de rotura após uma força 
de aproximadamente 100kN,68 o equivalente a cerca de 10 toneladas [fig. 
92]. Um painel de menor espessura, com 6cm (2+2+2) e as dimensões de 
1,50x1,00m, resistiu a cerca de 9 toneladas antes de atingir o seu ponto 
de rotura.

Com a realização destes ensaios foi possível concluir que o CLT, mesmo 
nas suas espessuras mais reduzidas, possui uma elevada capacidade de 
resistência à flexão, e entender também que a madeira, tratando-se de 
um material orgânico, possui defeitos, e todas as rachas resultantes dos 
testes ocorreram nos nós e procuram sempre as imperfeições ao longo 
da peça. Assim, se a zona mais solicitada às cargas não possuir nós, mais 
resistência terá o elemento de madeira.

Fig. 90 - Cartaz do evento 
(Arêde 2016).

Fig. 91 - Ensaio de 
resistência à flexão a um 
painel CLT de 3 camadas 
(Bastos 2016).

Fig. 92 - Rotura do painel 
CLT de 3 camadas com 
8cm de espessura (Bastos 
2016).

68 Quilo Newtons.



Construção em Madeira - Preconceito Nacional ou Inadequação?

94

93

94 95



Processos atuais: da conceção à execução

95

2.5.2. Sessão técnica - Accoya: madeiras modificadas por acetilação

Esta sessão técnica, realizada no Porto no dia 7 de Junho de 2018 na 
sede da OASRN,69 serviu de apresentação a uma madeira modificada70 – a 
“accoya”.

Proveniente de florestas sustentáveis, a madeira “accoya” resulta da 
modificação da madeira de pinho, que em condições normais,71 não deve ser 
utilizada no exterior. O produto final é conseguido através de um processo 
químico conhecido por acetilação. Este processo orgânico, ecológico e em 
desenvolvimento há mais de 80 anos, altera as propriedades químicas da 
madeira através da impregnação da mesma com ácido acético.72

Com isto as moléculas de água são substituídas pela solução acética, o 
que resulta numa madeira com níveis de absorção de água praticamente 
inexistentes e com uma excelente durabilidade e estabilidade estrutural. 
Para além de impedir a entrada de água e fungos na madeira, a acetilação 
permite ainda que esta madeira seja possível de utilizar em contacto 
direto com o solo ou água. Assim, é possível reduzir os ciclos e custos 
de manutenção que são possíveis de chegar aos 10/15 anos entre 
revestimentos.

Inicialmente a “accoya” era praticamente utilizada para revestimentos, 
ripados e decks, porém, este processo de acetilação começa já a ser 
utilizado em peças estruturias como vigas de GLT.

Um bom exemplo do potencial deste material é a “sunken bridge” da 
autoria dos arquitetos “RO&AD”. Esta ponte, situada na Holanda, foi 
construída para permitir acesso ao forte “De Roovere”, um local histórico 
rodeado por um fosso.

Ao contrário de uma ponte convencional, os arquitetos optaram por uma 
estrutura que fosse praticamente invisível à distância e com muito pouco 
impacto para a paisagem característica do local. Com isto em mente, a 
ponte foi “enterrada” no fosso e transmite uma sensação idêntica à de 
uma trincheira.

Devido às características enunciadas, a madeira “accoya” foi a escolhida 
para a construção das paredes/guardas que retêm a água do fosso.

Fig. 93 - Cartaz do evento 
(Banema 2018a).

Fig. 94 - “Sunken bridge” 
(ou “Moses bridge”) 
(Frearson 2011).

Fig. 95 -”Moses Bridge” 
(Frearson 2011).

69 Ordem dos Arquitectos 
Secção Regional Norte.

70 A designação “madeira 
modificada” é relativa ao 
produto resultante de um 
processo de tratamento 
químico, térmico ou 
outro, para conferir 
propriedades melhoradas 
relativamente à madeira 
original.

71 Sem tratamento.

72 Em termos mais 
simples, este processo é o 
equivalente a impregnar 
a madeira com vinagre, 
porém esta solução 
é cerca de 100 vezes 
mais pura que a de uso 
doméstico.
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2.5.3. Sessão técnica – Projetos com madeiras termomodificadas 
Lunawood

Realizada no dia 13 de Setembro de 2018 na sede da OASRN, e à semelhança 
da conferência anterior, esta sessão técnica serviu de apresentação da 
madeira “Lunawood”.

Proveniente de florestas sustentáveis, esta madeira termomodificada é 
conseguida através de um processo patenteado73 que utiliza apenas calor 
e vapor para melhorar as propriedades do material. Após o tratamento 
térmico, a percentagem de humidade presente na madeira é de 4-7%. Se 
utilizada no exterior, esse valor estabiliza nos 10% (s.n. 2018).

Com isto, a madeira adquire uma maior estabilidade dimensional74 e 
durabilidade e não reage às diferenças de temperatura ou humidade de 
modo tão extremo como uma madeira sem tratamento, o que permite a 
sua utilização em diferentes climas.

Quando utilizada no exterior, esta madeira pode ser aplicada sem 
qualquer tratamento adicional ou então protegida com vernizes ou 
outros produtos. Apesar de não ter consequências ao nível estrutural da 
peça em questão, quando deixada por tratar, devemos já ter em conta que 
a madeira vai sofrer uma alteração na sua cor inicial, fruto da exposição 
direta aos raios UV.75

De ressalvar que apesar das suas qualidades, e ao contrário da madeira 
“accoya”, a “lunawood” não deve estar em contacto direto com o solo.

Ao contrário do que estava previsto no programa, a sessão prossegiu com 
a Arq.ª Ana Costa e Silva, que apresentou um projeto concluído em 2008 
no qual a madeira “lunawood” foi utilizada como revestimento da fachada.

A Casa em Beire, situada em São João de Ver, é composta por dois volumes 
principais dispostos lado a lado. No espaço central conformado pelos 
volumes está localizada a entrada da casa e zona de distribuição do 
edifício.

Para o revestimento da fachada, a madeira “lunawood” chegou à obra em 
ripas por maquinar e por tratar76 pois neste projeto, esse trabalho ficou a 
cargo do carpinteiro. Uma vez que o edifício possui coberturas inclinadas, 
as ripas de madeira foram todas colocadas com uma altura superior ao 
edificado, passando a platibanda, sendo posteriormente serradas com a 
correta inclinação.

Uma vez que este material não pode estar em contacto com o solo, foi 
utilizado um embasamento em pedra de ardósia que garante a proteção 
da madeira às humidades ascensoriais [fig. 98].

Através das fotografias da casa presentes nesta investigação, tiradas pela 
Arq.ª Ana Costa e Silva na véspera da conferência, é possível verificar 

Fig. 96 - Cartaz do evento 
(Banema 2108b).

Fig. 97 - Casa em Beire 
(Silva 2018).

Fig. 98 -Pormenor do 
embasamento em pedra 
de ardósia (Silva 2018).

Fig. 99 - Fachada da casa 
com madeira “lunawood” 
(Silva 2018).

73 Processo “Thermowood”.

74 A probabilidade 
de empenos ou 
outras deformações 
é substancialmente 
reduzida quando 
comparada com madeira 
por tratar.

75 Com a exposição direta 
ao sol, a madeira vai 
envelhecer naturalmente 
e adquirir um tom 
acinzentado, porém é 
possível voltar ao tom 
inicial com um lixar da 
superfície.

76 Tratamento com verniz 
ou pintura, por exemplo.
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a exímia estabilidade dimensional desta madeira modificada, que se 
mantém inalterada77 após 10 anos, sem sofrer qualquer tratamento até 
à data.

O projeto da Casa do Gerês, apresentado pelo arquiteto Carvalho Araújo 
na mesma conferência é também um bom exemplo da utilização deste 
material no revestimento exterior e interior do edifício.

Por decisão do arquiteto, a madeira foi aplicada sem tratamento pois a cor 
acinzentada natural do envelhecimento da madeira era a que se pretendia 
para o projeto. Segundo o arquiteto, o ideal era conseguir trazer a madeira 
do interior para o exterior e a do exterior para o interior.

A figura 101 demonstra a diferença entre a madeira sujeita à exposição 
direta dos raios UV e a que se encontra protegida dos mesmos. De referir 
que apesar desta variação no aspeto, estruturalmente a madeira não 
apresenta deformações e à data da conferência, não tinha sido sujeita a 
quaisquer obras de manutenção.

77 Sem contar com a 
normal descoloração da 
madeira, que é um aspeto 
visual e não estrutural.

Fig. 100 - Casa do Gerês 
(NUDO s.d.).

Fig. 101 - Casa do Gerês 
(NUDO s.d.).
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2.5.4. Work on Wood – Sessões Técnicas: Casa de Adpropeixe

Enquanto as conferências anteriores incidiam na apresentação de um 
produto específico, esta sessão, realizada a 20 de Setembro de 2018 no 
espaço “Work on Wood by Finsa”, no Porto, consistiu numa conversa 
informal à volta do projeto da casa de Adpropeixe, da autoria do arquiteto 
Carlos Castanheira.

Mais do que uma conferência comum, onde por norma apenas o arquiteto 
apresenta o projeto, nesta sessão técnica foi possível contar ainda com a 
participação do engenheiro responsável pela estrutura, com a carpintaria 
responsável pela execução e também com o próprio cliente, o que 
proporcionou uma visão dos pontos de vista dos diferentes intervenientes.

A sessão foi iniciada pelo arquiteto Carlos Castanheira, que de um modo 
retórico questionou os presentes do porquê da madeira de repente 
ter deixado de ser utilizada. De um modo muito breve, falou ainda da 
arquitetura em madeira que sempre o influenciou, como por exemplo 
os templos de madeira no Japão, Frank Lloyd Wright ou mesmo o caso 
da Piscina das Marés, do arquiteto Álvaro Siza, projeto junto ao oceano 
Atlântico que utiliza madeira de riga.

A casa de Adpropeixe foi projetada para um cliente com uma forte relação 
com o local, com a floresta e com a água, fatores determinantes para o 
resultado final. Toda a estrutura da casa, elevada do solo e assente sobre 
52 pilares, é construída com madeira maciça de pinho tratado.78

Em relação à conceção do edifício, o arquiteto ressalvou a importância 
da relação entre a arquitetura e a engenharia neste projeto específico. 
Segundo o engenheiro estrutural, nestas construções a ligação entre 
peças é o mais desafiante e sempre que for possível, é preferível que 
estas sejam coladas e entalhadas. Neste caso concreto, as ligações são 
realizadas através de elementos metálicos e no total a casa contem cerca 
de 3500 parafusos feitos à medida.

Aquando da participação do carpinteiro79 na conferência, este referiu que 
apesar de na altura da execução deste projeto apenas estar habituado a 
fazer pequenos trabalhos de carpintaria e maioritariamente trabalhos de 
marcenaria, sentiu-se completamente à vontade para se encarregar da 
construção da casa, pois todas as uniões presentes no edifício estavam 
detalhadas e foram entregues pelo arquiteto [fig. 105]. Esta “descontração” 
por parte do construtor só foi possível graças a um projeto de execução 
detalhado que procura responder em antemão a possíveis desafios ou 
condicionantes que possam surgir durante a construção.

Fig. 102 - Cartaz do 
Evento (Work on Wood 
2018).

Fig. 103 - Piscina das 
Marés, Álvaro Siza 
(Balters 2013).

Fig. 104 - Casa de 
Adpropeixe (FG+SG s.d.).

Fig. 105 - Pormenores das 
diferentes ligações entre 
elementos construtivos 
da casa de Adpropeixe 
(Carlos Castanheira 
Architects s.d.-b).

78 Em 10 anos, a 
casa apenas recebeu 
um tratamento de 
manutenção.

79 Amigo do dono de obra.
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2.5.5. Sessão Técnica VII – Construções em madeira: O Futuro na 
Reabilitação e Construção no séc. XXI

A seguinte conferência, realizada no dia 22 de Outubro de 2018 no Museu 
de Arqueologia D. Diogo de Sousa, Braga, contou com a presença do 
Professor Dr. Artur Feio, administrador no grupo Carmo Wood.80 A sua 
participação na sessão incidiu principalmente sobre o uso de sistemas em 
madeira e derivados na reabilitação urbana e de como este material é o 
único na construção com o potencial para reduzir as alterações climáticas.

A constante preocupação com a suscetibilidade da madeira ao fogo foi 
também um tema em discussão pois a empresa viu um dos seus armazéns 
ser consumido pelos incêndios florestais no verão de 2017, na região de 
Viseu. Apesar dessa adversidade, o armazém, construído em madeira, 
demorou cerca de duas horas e meia a colapsar totalmente enquanto 
o edifício vizinho, com uma estrutura metálica típica destes edifícios 
industriais colapsou em apenas 30 minutos.

O fator económico é outro tópico que é sempre debatido nas conferências, 
e um ponto interessante apresentado foi o facto de que para além da 
construção em madeira ainda ser um mercado de nichos, em Portugal o 
preço do betão consegue ser dos mais baixos do mundo; noutros países, 
por norma com uma cultura de construção em madeira mais presente, é 
possível encontrar custos de mão-de-obra para o betão até cinco vezes 
superiores aos praticados em Portugal.

Em adição aos custos, o Professor Dr. Artur Feio abordou também a 
existência de um problema cultural, não no facto de Portugal não possuir 
um histórico de construção em madeira, mas sim numa ideia equívoca 
que é constantemente transmitida à população geral, de que uma casa 
construída com os métodos convencionais dura para sempre e que 
praticamente não exige qualquer manutenção – a ideia da “casa para a 
vida toda”.

Este é um fator crucial, e como é possível constatar no inquérito realizado 
pelo autor no âmbito desta dissertação, quase metade dos inquiridos 
(45,9%) pensa que um edifício construído em madeira não dura tanto 
como um idêntico, construído em betão armado. Também no que diz 
respeito à manutenção, 56,9% dos questionados acredita que o edifício 
de madeira exige mais manutenção.

Fig. 106 - Cartaz do 
Evento (s.n. 2018a).

Fig. 107 - Reabilitação 
do Convento de Jesus, 
Setúbal. - antes (esq.) e 
depois (dir.) (Pedro 2015).

80 Carmo Wood é uma 
empresa portuguesa 
que exerce a maioria 
do seu trabalho na área 
florestal, com incidência 
no desenvolvimento 
e comercialização de 
soluções com base na 
madeira tratada.
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2.5.6. AnnaLisa Meyboom: Innovation in the Architectural Language 
of Wood

A convite da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, esta 
conferência, realizada no dia 27 de Fevereiro de 2019, contou com a 
presença da Engenheira Annalisa Meyboom, professora na Universidade 
de “British Columbia”.

A docente começou por evidenciar que Portugal não é um país sem 
história no que diz respeito à utilização da madeira na construção, dando 
como exemplos a construção naval e a reconstrução da baixa de Lisboa.

A universidade de “British Columbia”, em conjunto com o “Canadian 
Center of Architecture” procura cada vez mais relacionar a tecnologia com 
a construção e o projeto da residência “Brock Commons”, anteriormente 
analisado nesta investigação e apresentado nesta conferência, é um 
perfeito exemplo dessa vontade.

O Canadá possui uma grande cultura de construção em madeira e a gestão 
de uma floresta sustentável é um fator essencial para o país. Com isto em 
mente, e muito devido a uma correta política florestal, o Canadá possui 
0% de deflorestação e 94% da área florestal pertence ao governo, aspeto 
de extrema importância para a manutenção do parque florestal do país.81

Fig. 108 - Cartaz do 
Evento (FAUP 2019).

Fig. 109 - Processo de 
criação do painel CLT 
curvo e resultado final 
(Hunter et al. s.d.).

Fig. 110 - Painel CLT curvo 
(Hunter et al. s.d.).

81 Em Portugal, apenas 
cerca de 15% da área 
florestal pertence ao 
governo.
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O trabalho que a professora procura desenvolver na faculdade passa 
principalmente pela exploração da tecnologia como ferramenta para a 
criação de novos produtos ou no desenvolvimento de novos métodos de 
construção e fabrico.

A madeira desempenha aqui um papel fundamental graças à sua facilidade 
de manuseamento e por poder ser estrutura, elemento conformador de 
espaços ou material de acabamento. O estudo e execução de painéis CLT 
curvos é um exemplo das investigações levadas a cabo pela universidade.

Segundo Annalisa Meyboom, existe no Canadá uma vontade cada vez 
maior em incorporar a inovação tecnológica nos processos de conceção 
arquitetónica, permitindo assim potencializar o uso de um material como 
a madeira em projetos cada vez mais complexos na sua forma. O trabalho 
desenvolvido pelo atelier Canadiense “Patkau Architects” [fig. 111 e 112] 
é um desses exemplos.

Fig. 111 - “Temple of 
Light”, “Patkau Architects” 
(Patkau Architects s.d.).

Fig. 112 - “Daegu Gosan 
Public Library”, “Patkau 
Architects” (Luxigon & 
Patkau Architects s.d.).
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2.5.7. Binderholz: Seminário 2019

Este seminário, organizado pela empresa Binderholz, realizou-se no dia 
26 de Março de 2019 no Auditório Casa do Infante, no Porto. 

A sessão abriu com o engenheiro Wolfgang Hebenstreit, diretor de vendas 
do produto CLT BBS, que começou por fazer uma pequena apresentação 
da empresa. A Binderholz possui um sistema de ciclo fechado e renovável 
em relação ao uso da madeira; o material, proveniente de florestas 
sustentáveis, é tratado e transformado para os vários produtos de que a 
empresa dispõe e qualquer desperdício proveniente dessa transformação 
é também utilizado, sob a forma de pellets, para o fornecimento de energia 
para as fábricas ou também para comercialização.

Na Áustria, a madeira é um material determinante para a construção e 
reabilitação e Wolfgang deu como exemplo os hotéis do país, que na sua 
maioria funcionam em duas épocas (verão e inverno) com um intervalo 
de cerca de 3 meses entre elas. Este fator obriga a que quaisquer obras de 
ampliação ou requalificação sejam executadas nesse período de tempo. A 
madeira, devido às suas vantagens na redução dos tempos de execução e 
eliminação de tempos de secagem, é assim o material de eleição para este 
tipo de intervenções. O “DasPosthotel” é um desses exemplos.

No total, o edifício foi alvo de duas intervenções. A 1ª fase, executada em 
2011, diz respeito à ampliação do hotel com a construção de um novo 
edifício, adjacente ao existente, com sistema construtivo em painéis CLT82 
[fig.115]; a 2ª fase, construída em 2015, consistiu na adição de um piso 
recuado e no redesenho das fachadas e varandas83 [fig. 116].

82 A 1ª fase demorou 5 
semanas a construir.

83 No total, as duas fases 
demoraram cerca de 5 
meses.

Fig. 113 - Cartaz do 
Evento (Binderholz 
Bausysteme GmbH 2019).

Fig. 114 - “DasPosthotel” 
em 2009 (Binderholz 
Bausysteme GmbH s.d.-a).

Fig. 115 - “DasPosthotel” 
em 2011, após a conclusão 
da 1ª fase (Binderholz 
Bausysteme GmbH s.d.-a).

Fig. 116 - 2ª fase 
de construção 
do“DasPosthotel” 
(Binderholz Bausysteme 
GmbH s.d.-a).

Fig. 117 - “DasPosthotel” 
em 2015 (Binderholz 
Bausysteme GmbH s.d.-a).
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A conferência prosseguiu com o aprofundamento de algumas 
características dos painéis CLT. Segundo a Binderholz todos os seus 
produtos são exaustivamente estudados e ensaiados.84

A título de exemplo foram apresentados alguns valores de testes 
realizados para a análise da capacidade de resistência à compressão [fig. 
118] e de comportamento em contacto com o fogo [fig. 119] utilizando 
como amostra um painel CLT de 5 camadas com 1.25 x 2.5 x 0.10m [fig. 
120].

No que diz respeito ao seu comportamento à compressão, Wolfgang 
indicou que o painel em questão foi capaz de resistir a um peso de 
155.000kg (155 toneladas). Por outras palavras, este painel de 10cm de 
espessura é capaz de suportar aproximadamente o peso de 25 elefantes 
adultos com 6.000kg (6 toneladas) cada um [fig. 121].

Em relação ao comportamento do painel CLT ao fogo, este possui uma 
capacidade  de resistência de 60 minutos que pode passar a 90 com 
a aplicação de um painel de gesso cartonado. Em adição, durante a 
realização de testes a uma das faces do painel, sujeita a chamas e a uma 
temperatura de 1200oC, verificou-se que após 30 minutos a face oposta 
ainda não tinha sofrido alterações de temperatura.

Fig. 118 - Prensa 
hidráulica para testes de 
resistência à compressão 
(Chen, Ebanos, e Kung 
2011).

Fig. 119 - Teste de 
resistência ao fogo (Harte 
2017).

Fig. 120 - Painel CLT com 
1.25x2.50x0.10m (Bastos 
2019e).

Fig. 121 - Ilustração da 
capacidade de resistência 
do painel CLT (Bastos 
2019g).

84 A empresa possui mais 
de 200 ensaios para os 
painéis CLT no que diz 
respeito ao fogo, acústica, 
aquecimento e à própria 
física do edifício.



“I want to find a balance expressing form and material. The form of the 
building should be as subtle as possible, because then the material’s 
character can reveal itself.”

- Kengo Kuma



Construção contemporânea em madeira em 
Portugal

3.





Processos atuais: da conceção à execução

115

Em Portugal persiste, na opinião pública e mesmo na de alguns técnicos 
do setor, um preconceito bastante enraizado em relação à utilização da 
madeira na construção, muito devido a mitos associados à sua falta de 
durabilidade, de resistência ao fogo e de se tratar de uma edificação 
provisória ou de menor qualidade. Às razões anteriores soma-se ainda a 
reduzida mobilidade das famílias, a preferência por processos correntes 
de construção, a escassez de técnicos especializados, a reduzida formação 
ministrada nas universidades nacionais sobre o tema e a ausência de 
regulamentação específica (LNEC 2011).

Ao pensar na construção em Portugal, rapidamente associamos a pedra, 
tijolo e betão como principais materiais de construção. No entanto, é 
já reconhecida a adequabilidade da utilização de madeira quando são 
necessárias intervenções pouco intrusivas, reversíveis, ou onde for 
importante o baixo peso próprio das estruturas (quer sejam de madeira 
maciça, lamelada colada ou outros derivados).

Estas características não serão apenas relevantes para novas construções 
sendo igualmente, ou mais, importantes para a reabilitação de edifícios. 
Considerando a execução de pisos em betão armado ou estruturas mistas 
em aço – betão, estas exigem, por norma, a inclusão de elementos de 
suporte, geralmente nos mesmos materiais dos pisos, pois as paredes 
existentes em alvenaria não possuem capacidade resistente às ações 
resultantes do próprio peso da nova estrutura. Por esta razão, ao intervir 
em edifícios antigos de alvenaria com a incorporação de elementos 
em betão armado ou aço, existe uma tendência a esventrar as paredes 
existentes para a colocação de nova estrutura portante (Costa 2013).

O atual aumento da reabilitação de edifícios vem determinar a adoção de 
sistemas construtivos alternativos e o recurso a painéis CLT pode ser um 
desses sistemas, que dadas as suas características, surge assim como uma 
alternativa aos sistemas correntes, permitindo soluções menos invasivas 
do ponto de vista estrutural e mesmo arquitetónico. Uma vez que o CLT 
é um material maciço, comporta-se sensivelmente como um sistema em 
betão armado, porém, graças ao seu peso reduzido, é possível obter uma 
maior compatibilidade com a estrutura existente.85

À semelhança dos sistemas construtivos em madeira, as intervenções 
de reabilitação que adotam soluções com perfis metálicos permitem 
uma construção quase “seca”, no entanto, esta também tem os seus 
inconvenientes. Ao contrário dos elementos em CLT, onde as ligações 
parede – piso são lineares, numa solução que recorra a uma estrutura 
metálica é imprescindível garantir uma boa ligação à alvenaria, e dado que 
os pontos de contacto são pontuais, acarretam uma grande concentração 
de tensões nos mesmos.

Atualmente, e de acordo com empresas ligadas à construção e 
comercialização de madeiras em Portugal, estamos perante um maior 
interesse e vontade na conceção deste tipo de soluções por parte de 
privados, instituições e empresas e o inquérito realizado, apesar de surgir 

85 Reabilitação de um 
edifício com paredes em 
alvenaria de pedra, por 
exemplo.
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numa etapa mais tardia da investigação, permitiu retirar várias ilações e 
foi uma importante colaboração na procura da resposta ao tema central 
da dissertação.

Com base nas respostas foi possível perceber que atualmente já existe 
um conhecimento mais aprofundado em relação à construção de edifícios 
em madeira (44,8%)86 contudo, quando questionados sobre a construção 
em altura em madeira (5 andares ou mais), 63,3% indicaram não ter 
conhecimento dessa possibilidade. Nota-se também, como era expectável, 
algum desconhecimento (ou preconceito) quando questionados sobre 
questões mais técnicas.

No entanto, a maior surpresa registou-se na resposta ao porquê da 
reduzida existência de construção em madeira em Portugal. Neste campo, 
o preconceito tem sem dúvida uma presença marcada na opinião dos 
inquiridos, porém, desde um momento inicial que a falta de conhecimento 
técnico se apresentou como a principal razão para a escassa utilização da 
madeira nas nossas construções atuais.

É também importante referir o elevado interesse dos inquiridos em 
querer saber os resultados finais deste estudo, o que, de certo modo vem 
corroborar, em conjunto com as várias conferências e sessões técnicas 
realizadas, o crescente interesse em volta da construção em madeira em 
Portugal.

Dado o crescente interesse, no presente capítulo serão apresentados 
alguns exemplos contemporâneos portugueses que utilizam a madeira, 
tanto como material estrutural ou apenas como revestimento ou 
acabamento.

Numa fase inicial, e de modo a balizar a escolha dos projetos a estudar, 
recorreu-se ao Prémio Nacional em Arquitetura em Madeira (PNAM) 
como meio de seleção. Posteriormente, e com o avançar do trabalho, foi 
escolhida uma obra fora dos PNAM, terminada em finais de 2018, que 
dadas as suas características, a tornam um relevante caso de estudo.

Assim, e com base na resposta por parte dos ateliers, serão abordados 
os projetos da Casa C/Z (SAMI Arquitectos), Centro Equestre (Carlos 
Castanheira Architects) e a “Redbridge School”87 (ARX Portugal 
Arquitectos).

86 40,7% dos inquiridos 
indicou ter conhecimento, 
mas não estar 
familiarizado com a 
construção de edifícios em 
madeira.

87 Uma vez que 
decorreram até julho de 
2019 as candidaturas 
para edifícios concluídos 
em 2017 e 2018, é muito 
provável que este projeto 
ainda possa vir a ser 
distinguido com alguns 
destes prémios.



3.1. Casa C/Z
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1- entrada principal. | 2- percurso rodoviário em bagacina preta compactada. | 3- percurso pedonal em bagacina vermelha. | 4- armazém. 
| 5- tanque. | 6- horta. | 7- curral. | 8- casa. | 9- percurso pedonal em betão preto. | 10- entrada poente. | 11- prado.
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1- terraço. | 2- entrada. | 3- hall de entrada. | 4- sala de estar. | 5- escritório. | 6- despensa. | 7- cozinha. | 8- arrumos. | 9- I.S.. | 10- sala de 
jantar. | 11- suíte. | 12- I.S.. | 13- quarto de visitas. | 14- corredor. | 15- lavabo. | 16- quarto. | 17- quarto. | 18- I.S.. | 19- lavandaria/estendal. 
| 20- garagem.
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Menção honrosa no PNAM 2011, a Casa C/Z, projetada e construída 
entre 2007 e 2011 na ilha do Pico, Açores, é da autoria do atelier SAMI 
Arquitectos e utiliza a madeira como principal material de acabamento.

A casa é composta por quatro volumes com diferentes orientações 
sendo o espaço unificador, gerado entre eles, zona de estar. Em termos 
construtivos, a casa de um piso é composta por uma estrutura em “light-
steel frame” (LSF)88 que assenta sobre uma laje de betão armado.

O sistema construtivo em light-steel frame consiste numa estrutura 
executada através de perfis em “C” de aço galvanizado. Por norma, o 
sistema completa-se com painéis OSB ou de contraplacado que efetuam o 
travamento de toda a estrutura.

A execução de lajes ou cobertura segue o mesmo princípio das paredes, 
isto é, OSB sobre perfis de aço leve. No que diz respeito às divisórias 
interiores estas são normalmente revestidas em gesso cartonado. Neste 
ponto as semelhanças entre o LSF e um sistema “wood-frame” tornam-se 
evidentes pois o sistema em madeira serviu de molde ao LSF e ambos 
partilham os mesmos princípios de construção.

Conforme a memória descritiva apresentada ao PNAM, as principais 
razões para o uso da madeira prendiam-se pelo contexto rural onde a 
obra se inseria, mas também pelo facto de a madeira ser o material que 
melhor transmitia a comunhão pretendida pelos arquitetos entre os 
espaços interiores e exteriores, unificando todo o conjunto.

A madeira de criptoméria usada no projeto foi cortada de uma mata, 
pertencente aos clientes, especificamente plantada para esta construção. 
Assim, foi possível utilizar madeira local e de grande qualidade. A 
execução dos trabalhos de revestimento ficou a cargo de uma equipa de 
antigos construtores navais residentes na ilha do Pico. Estes carpinteiros, 
muito respeitados na comunidade e detentores de todo o conhecimento 
necessário, ficaram responsáveis pelo tratamento, aplicação e pintura da 
madeira.

Em relação à pintura, os arquitetos optaram por aplicar um lasur89 
preto. Com isto, foi possível manter a leitura dos veios e nós da madeira 
de criptoméria e contrastar com uma linguagem contemporânea, mais 
abstrata (SAMI Arquitectos s. d.).

O edifício foi também concebido de forma a obter uma classificação A+ 
no que diz respeito à sua eficiência energética. Em adição ao sistema 
construtivo utilizado, a habitação dispõe de um sistema solar para 
aquecimento de água, bem como um cuidado sistema de ventilação 
natural capaz de manter a casa com uma temperatura equilibrada e com 
níveis de humidade controlados.

Fig. 122 - Casa C/Z, SAMI 
Arquitectos (FG+SG s.d.).

Fig. 123 - Planta de 
implantação (SAMI 
Arquitectos s.d.).

Fig. 124 - Alçado Norte 
(SAMI Arquitectos s.d.).

Fig. 125 - Alçado Nordeste 
(SAMI Arquitectos s.d.).

Fig. 126 - Alçado Nascente 
(SAMI Arquitectos s.d.).

Fig. 127 - Alçado Sul 
(SAMI Arquitectos s.d.).

Fig. 128 - Alçado Poente 
(SAMI Arquitectos s.d.).

Fig. 129 - Corte “1” (SAMI 
Arquitectos s.d.).

Fig. 130 - Planta do piso 
“0” (SAMI Arquitectos 
s.d.).

88 O termo light-steel 
frame, pelo qual este 
sistema ficou vulgarmente 
conhecido, provém do 
inglês e significa estrutura 
de aço leve.

89 Lasur (ou velatura) é 
um produto impregnante 
e apresenta um 
acabamento de “poro 
aberto”. Este forma 
um filme muito fino e 
flexível que acompanha 
os movimentos naturais 
da madeira. Embora os 
vernizes tenham uma 
maior durabilidade e 
resistência, as velaturas 
conferem à madeira um 
aspeto mais natural e 
tanto a sua aplicação 
como manutenção são 
mais fáceis.
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1- chapa em anthra-zinc com 1.5mm de esp.. | 2- cantoneira em aço inox. | 3- tubo em alumínio. | 4- roofmate 40mm. | 5- brita calibrada. 
| 6- tela de PVC. | 7- betonilha leve. | 8- placa de OSB 18mm. | 9- estrutura em perfis em aço perfilado C200//60mm. | 10- manta de lã 
mineral. | 11- tela de sombreamento da “Hofesa”. | 12- lâmpadas fluorescentes. | 13- gesso cartonado pintado à cor branco RAL 9010. | 14- 
madeira de criptoméria pintada com lasur preto da “CIN”, com 15x2.5cm. | 15- sistema Vitrocsa para portas de correr. | 16- MDF lacado 
à cor branco RAL 9010.
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Conforme o corte construtivo da Casa C/Z [fig. 135] é também importante 
evidenciar que o uso da madeira não está restringido ao revestimento 
exterior. Para além do mobiliário e pavimento, a madeira desempenha 
também um importante papel estrutural, pois toda a estrutura de aço 
galvanizado é forrada com painéis de OSB de 18mm. Tal como no sistema 
“wood-frame”, o uso dos painéis OSB é essencial para desempenhar 
funções de contraventamento, ao mesmo tempo que serve de suporte 
para a fixação dos revestimentos.

No que diz respeito ao conforto térmico do edifício, a solução em LSF 
possui um coeficiente de transmissão térmica (U) de aproximadamente 
0,17 W/m2.oC,90 muito devido à elevada espessura de lã-de-rocha utilizada 
na constituição das paredes (20cm). Apesar disso, é importante indicar 
que nesta solução existe uma maior ponte térmica através dos perfis 
de aço leve da estrutura, que possuem uma elevada condutibilidade 
térmica (50 W/m. oC).91 Em termos comparativos, se a estrutura da casa 
fosse realizada com um sistema wood-frame [fig. 136], o coeficiente de 
transmissão térmica seria idêntico (U= 0,17 W/m2.oC) contudo, dada a 
baixa condutividade térmica da madeira (0,15 W/m. oC), a resistência 
térmica (R) da solução wood-frame é superior à solução original92 e a 
ponte térmica existente nos montantes de madeira é consideravelmente 
menor.

Neste ponto é também relevante analisar o desempenho de uma solução 
construtiva mais comum em Portugal como o betão-armado, por exemplo 
[fig. 137]. Para esta análise considerou-se o mesmo revestimento, caixa 
de ar e barreira pára-vapor. Já para o isolamento térmico, optou-se por lã-
de-rocha de 8cm de espessura e para o elemento estrutural uma parede 
maciça de betão armado com 20cm de espessura;93 o acabamento interior 
é também idêntico à construção original.

Assim, para esta solução com uma espessura total de aproximadamente 
35cm foi calculado um coeficiente de transmissão térmica de U= 0,30 W/
m2.oC. De modo a conseguir um valor “U” idêntico à construção em LSF, 
a camada de isolamento térmico teria de ser de 18cm de espessura e a 
parede passaria a ter aproximadamente 45cm de espessura, mais 60% 
em relação à solução original [fig. 138].

Por último, foi analisado um sistema construtivo com painéis CLT [fig. 
139]. Este exemplo, com uma espessura total idêntica à solução em LSF 
(28cm) é composto por isolamento térmico em lã-de-rocha de 9cm de esp. 
e painéis CLT de 5 camadas com 12cm de esp. e apresenta um coeficiente 
de transmissão térmica de U= 0,22 W/m2.oC.

Através desta análise é possível entender que qualquer uma das soluções 
estudadas é capaz de dar resposta à legislação atual94 contudo, é também 
importante referir a importância da inércia térmica, isto é, a capacidade 
de um material armazenar o calor e de o restituir posteriormente. Esta 
característica influencia o comportamento térmico de um edifício, tanto 
de Inverno, através da capacidade de utilização dos ganhos solares, 

Fig. 131 - Casa C/Z em 
fase de construção (SAMI 
Arquitectos s.d.).

Fig. 132 - Interior da Casa 
C/Z em fase de construção 
(SAMI Arquitectos s.d.).

Fig. 133 - Casa C/Z 
terminada (FG+SG s.d.).

Fig. 134 - Interior da Casa 
C/Z terminado (FG+SG 
s.d.).

Fig. 135 - Corte 
construtivo Casa C/Z 
(SAMI Arquitectos s.d.).

Fig. 136 - Corte 
construtivo Casa C/Z 
- solução wood-frame 
(Bastos 2019c).

Fig. 137 - Corte 
construtivo Casa C/Z - 
solução em betão armado 
(Bastos 2019c).

Fig. 138 - Corte 
construtivo Casa C/Z - 
solução em betão armado 
(Bastos 2019c).

Fig. 139 - Corte 
construtivo Casa C/Z - 
solução em CLT (Bastos 
2019c).

90 Cálculo dos valores em 
anexo.

91 Os valores de 
condutividade térmica 
apresentados para os 
diversos materiais estão 
tabelados e disponíveis na 
publicação “Coeficientes 
de transmissão térmica de 
elementos da envolvente 
dos edifícios. Versão 
actualizada 2006”, do 
Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil (LNEC).

92 Resistência térmica do 
sistema wood-frame - R= 
5.94; resistência térmica 
do LSF - R= 5.82. 

93 Valor mínimo aceitável.

94 De acordo com os 
valores de referência do 
RCCTE. Ver anexo.
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como de verão, ao absorver os picos de temperatura e está diretamente 
relacionada com a massa volúmica dos materiais, ou seja, quanto maior 
for a massa de um material, maior será a sua inércia térmica.

Ao observar os vários estudos para a Casa C/Z, determinamos que tanto 
a solução original como a wood-frame possuem o melhor coeficiente de 
transmissão térmica, porém, são soluções com uma reduzida capacidade 
de aproveitamento dos ganhos solares, dada a baixa massa da manta 
de lã-de-rocha (30kg/m3). Deste modo, caso se pretenda tirar partido 
dos ganhos solares para o aquecimento da casa, tanto a solução em CLT 
(500kg/m3) ou a solução em betão-armado (2400kg/m3) seriam as mais 
adequadas.

Fig. 140 - Casa C/Z 
(FG+SG s.d.).





3.2. Centro Equestre
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1- acesso. | 2- estacionamento. | 3- espelho de água. | 4- estábulo. | 5- celeiro. | 6- paddock. | 7- picadeiro exterior. | 8- ruína. | 9- campo de treinos. | 10- campo de saltos. | 11- piscina. | 12- lago. | 13- pista 
para galope.
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3- Espelho de água
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11- Piscina
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Alçado Nascente
East elevation

Alçado Poente
West elevation

Alçado Sul
South elevation

Alçado Norte
North elevation

0 5m

N

C

Corte A
Section A

Corte B
Section B
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Section C
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Alçado Nascente
East elevation

Corte A
Section A

Alçado Poente
West elevation
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Section B
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South elevation
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North elevation
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1- chapa metálica de cobertura. | 2- tela. | 3- anilha metálica. | 4- barrote 100x100mm. | 5- madre 100x320mm. | 6- isolamento térmico com 100mm de espessura. | 7- contraplacado marítimo de 12mm. | 8- tarugo 70x145mm. | 9- viga 
de cobertura 200x600mm.

0 0.5m

Pormenor da cobertura
Roof Detail

1- Chapa de cobertura
2- Tela
3- Anilha metálica tipo "faynot"
4- Barrote 100x100mm
5- Madre 100x320mm
6- Isolamento térmico com 100mm
7- Contraplacado marítimo de 12mm
8- Tarugo 70x145mm
9- Viga de cobertura 200x600mm

1- Roof plate
2- Screen
3- Metallic fixing "faynot"
4- Cross-beam 100x100mm
5- Master roof beam 100x320mm
6- Thermal insulation 100mm
7- Plywood 12mm
8- Cross-beam 70x145mm
9- Structural beam 200x600mm

21 3 4 5 6 7 8

21 3 4 5 6 7 8 9
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Ao abordar um tema como a construção em madeira em Portugal, o 
trabalho realizado pelo arquiteto Carlos Castanheira não pode deixar de 
ser mencionado.

Sito no lugar do Cabo do Mundo, Leça da Palmeira, o Centro Equestre, 
projetado e construído entre 2012 - 2014, recebeu uma menção honrosa 
no PNAM 2015 na categoria de Qualidade Estrutural da Obra.

Segundo o arquiteto Carlos Castanheira (2014), o desafio do projeto 
incluía a utilização de madeira não só na estrutura mas também nas 
divisórias, paredes e tetos.

Como qualquer projeto, é necessário conhecer os clientes, entender 
as suas necessidades, exigências e aspirações. Tendo em conta que os 
verdadeiros habitantes deste espaço eram os cavalos, o arquiteto viu-se 
obrigado a dialogar com quem conhece e trabalha com cavalos.

Assim, o Centro Equestre surge como um espaço onde se vive com, para 
e dos cavalos. A necessidade dos espaços interiores está diretamente 
relacionada com a proteção do clima, mais concretamente os aspetos 
mais agressivos como as intempéries (Castanheira 2014).

Para além do edifício principal, onde estão localizados os picadeiros,90 o 
projeto conta ainda com um edifício de apoio à piscina e também com o 
aproveitamento de uma ruína, onde a madeira é também o material de 
eleição.

Em termos construtivos, o edifício utiliza um sistema porticado (pilares e 
vigas) em madeira lamelada-colada (GLT) que cobre tanto os picadeiros 
(de treino e principal) como o edifício social e estábulos.

Os picadeiros, com dimensões distintas, tornaram-se um interessante 
desafio estrutural que obrigou a alguma experimentação devido ao seu 
vão considerável (Castanheira 2014). O picadeiro principal, por exemplo, 
possui um vão com cerca de 26 metros de largura [fig. 150].

A ligação da estrutura de madeira à fundação é realizada através de 
ligadores metálicos que garantem a proteção da mesma do contacto com 
o solo.

Em adição à estrutura porticada em GLT, a cobertura dos espaços é 
encerrada por painéis em contraplacado marítimo de 12mm que servem 
também de suporte aos restantes elementos que compõem a cobertura 
(isolamento térmico, tela de impermeabilização e chapa metálica de 
cobertura).

Fig. 141 - Centro Equestre, 
Carlos Castanheira 
(FG+SG s.d.).

Fig. 142 - Planta de 
implantação (Carlos 
Castanheira Architects 
s.d.-a).

Fig. 143 - Alçados Sul, 
Norte, Nascente e Poente 
(Carlos Castanheira 
Architects s.d.-a).

Fig. 144 - Cortes 
longitudinais “A” e “B” e 
cortes transversais “C” e 
“D” (Carlos Castanheira 
Architects s.d.-a).

Fig. 145 - Planta de piso 
(Carlos Castanheira 
Architects s.d.-a).

Fig. 146 - Pormenor 
construtivo da cobertura 
do picadeiro (Carlos 
Castanheira Architects 
s.d.-a).

Fig. 147 e 148 - Fase de 
construção do edifício 
principal (Carlos 
Castanheira Architects 
s.d.-a).

Fig. 149 - Zona exterior do 
Centro Equestre (FG+SG 
s.d.).

Fig. 150 - Picadeiro 
principal (FG+SG s.d.).

90 Local onde os picadores 
ensinam ou amestram os 
cavalos.
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Numa conferência recente dada pelo arquiteto Carlos Castanheira, o 
mesmo indica a arquitetura em madeira do Japão, China, assim como a 
obra do arquiteto Frank Lloyd Wright, como importantes referências para 
as suas várias obras que utilizam a madeira como principal material de 
construção.

Ao observar a Vila “Taliesin West” [fig. 152] do arquiteto Frank Lloyd 
Wright, ou a galeria “Yunoeki Oyu” [fig. 153] do arquiteto japonês Kengo 
Kuma, é possível encontrar algumas semelhanças com o Centro Equestre 
[fig. 151], principalmente na vontade dos arquitetos em utilizar a 
estrutura para a criação e conformação do espaço. Esta não serve apenas 
o seu propósito principal; é também uma parte importante, senão a mais 
importante, da imagem destes edifícios.

“Todo o edifício pretende ser função e conforto. A estrutura define espaços 
e funções, é tosco e acabado. Esta define a obra, pois qualquer elemento é 
estrutura e também espaço.” (Castanheira 2014).

Fig. 151 - Centro Equestre, 
Carlos Castanheira 
(FG+SG s.d.).

Fig. 152 - “Taliesin West”, 
Frank Lloyd Wright 
(Pielage 2017).

Fig. 153 - “Yunoeki Oyu”, 
Kengo Kuma (Ott 2019).





3.3. Redbridge School
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O projeto da “Redbridge School”, da autoria do atelier ARX Portugal 
Arquitetos é um importante exemplo a estudar, pois até à data, este é o 
edifício construído em madeira mais alto em Portugal.

Concluído em 2018, o projeto é constituído por dois edifícios cuja 
construção foi dividida em duas fases. O pavilhão Sul (1ª fase) é composto 
por um edifício de um piso91 que alberga maioritariamente o jardim de 
infância e espaços complementares ao funcionamento do mesmo. A 
cobertura é praticável e acessível por uma escada exterior.

Em relação ao sistema construtivo, o edifício utiliza uma estrutura em 
pilares, vigas e travamentos em GLT de pinho. As paredes interiores são 
compostas por dois painéis CLT com 6cm de espessura separados por lã 
de rocha com 10cm de espessura.

Pelo interior, o a estrutura é deixada aparente; entre prumos, nos locais 
não envidraçados, é utilizado um forro em réguas de pinho com junta 
afastada de 20mm de espessura e lã mineral rígida de 10cm de espessura. 
O esqueleto é então encerrado pelo exterior com placas OSB de 20mm 
de espessura que vão servir de apoio a uma segunda estrutura que vai 
receber o revestimento exterior e servir de apoio à guarda da cobertura.

Esta segunda estrutura é composta por montantes em madeira de pinho 
60x40mm nos quais são fixados painéis OSB de 20mm de espessura, 
wallmate de 6cm de espessura e o revestimento exterior em chapa de 
zinco [fig. 157 e 159].

Fig. 154 - “Redbridge 
School”, pavilhão Sul (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 155 - Planta de 
implantação (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 156 - Planta de 
piso, pavilhão Sul (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 157 - Alçado parcial 
exterior (esq.) e interior 
(dir.), pavilhão Sul (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 158 - Planta parcial, 
pavilhão Sul (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 159 - Planta parcial 
de teto, pavilhão Sul (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 160, 161 e 162 - Fase 
de construção do pavilhão 
Sul (ARX Architects s.d.).

Fig. 163 - Zona exterior 
do pavilhão Sul (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 164 - Sala de aula, 
pavilhão Sul (ARX 
Architects s.d.).

91 O edifício possui um piso 
intermédio com um sótão/
arrumos e áreas técnicas.
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A 2ª fase do projeto diz respeito à construção do edifício Norte [fig. 
165]. Este volume divide-se em duas caves, piso térreo e três pisos 
elevados e alberga os espaços destinados ao ensino básico, escritórios 
administrativos e áreas comuns como o refeitório, biblioteca e ginásio 
coberto.

À semelhança de alguns exemplos internacionais como o “Brock Commons 
Tallwood House”, a “Redbridge School” utiliza um sistema híbrido, ou 
seja, para além das caves, também o piso térreo e núcleos de circulação 
verticais foram executados em betão armado, garantindo a proteção 
e transição estrutural para a estrutura de madeira. O restante edifício 
utiliza um sistema porticado de pilares, vigas e travamentos diagonais em 
madeira lamelada-colada de pinho sobre o qual assentam painéis de piso 
em CLT de 100mm de esp. (pisos 1 e 2) e CLT de 150mm de esp. (pisos 3 
e intermédio), garantindo assim a rigidez da estrutura.

Ao contrário da análise comparativa realizada para a Casa C/Z, no caso da 
“Redbridge School” e também do Centro Equestre o mais importante é a 
questão da materialidade.

Relembrando uma aula de “Construção 1” proferida pelo professor António 
Neves no 2º ano de faculdade, este abordava a importância que a escolha 
dos materiais desempenha na imagem de um edifício. Utilizando como 
exemplo o pavilhão Carlos Ramos [fig. 181 e 182], foram apresentadas 
diferentes renderizações do edifício caso este fosse construído utilizando 
uma estrutura metálica ou em madeira [fig. 183 a 186].

Através desses exemplos foi possível entender de que forma diferentes 
materiais têm a capacidade de alterar a perceção que temos de um 
determinado lugar e apesar de ser possível construir um edifício idêntico 
ao “Redbridge School” utilizando uma estrutura convencional em betão-
armado e tijolo, todas as características e sensações que a madeira nos 
transmite seriam perdidas, tornando esta escola apenas mais um edifício 
no quarteirão.

Assim, o mais importante nestes dois últimos projetos é a forma como 
as qualidades da madeira, quer seja a cor, a densidade ou a textura são 
trabalhadas de tal forma que este material se torna a identidade do edifício 
e passa a definir tanto as possibilidades como as limitações formais do 
mesmo.

Fig. 165 - “Redbridge 
School”, edifício principal 
(ARX Architects s.d.).

Fig. 166 - Planta do piso 
térreo e piso 1 (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 167 - Planta do piso 
2 e piso 3 (ARX Architects 
s.d.).

Fig. 168 - Alçado Norte e 
corte longitudinal 2 (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 169 - Alçado Sul e 
corte longitudinal 1 (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 170 - Alçado Poente 
(esq.), alçado Nascente 
(dir.) e corte transversal 
(ARX Architects s.d.).

Fig. 171 - Alçado parcial 
Sul (ARX Architects s.d.).

Fig. 172 - Alçado 
parcial interior e corte 
transversal parcial (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 173 - Planta parcial 
tipo, zona de vãos (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 174 - Planta parcial 
tipo, zona opaca (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 175 - Núcleos centrais 
em betão armado (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 176 - Sistema 
porticado dos pisos em 
GLT (ARX Architects s.d.).

Fig. 177 - Edifício 
principal em fase 
de construção (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 178 - Entrada 
principal do edifício Norte 
(ARX Architects s.d.).

Fig. 179 - Alçado Nascente 
(ARX Architects s.d.).

Fig. 180 - Piso térreo, 
zona do refeitório (ARX 
Architects s.d.).

Fig. 181 e 182 - Edifício 
Carlos Ramos (Alves s.d.).

Fig. 183 e 184 - Montagem 
edifício Carlos Ramos em 
estrutura metálica (Neves 
2009).

Fig. 185 e 186- Montagem 
edifício Carlos Ramos em 
madeira (Neves 2009).



“I’m not inventing anything new, I’m just using existing materials differently.”

- Shigeru Ban



Considerações Finais4.
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Desde o início desta investigação existia uma vontade em aprofundar o 
conhecimento do uso da madeira enquanto material estrutural e de certo 
modo entender o porquê de, em Portugal, este material ser utilizado 
maioritariamente apenas como revestimento ou acabamento interior de 
um edifício.

Tendo como foco de trabalho a construção em madeira no território 
nacional, numa primeira parte desta investigação foi necessário, 
antes de mais, caracterizar a madeira enquanto material, bem como 
analisar o contexto da floresta portuguesa. Através disso foi possível 
apurar que apesar de estarem reunidas as condições necessárias para 
a implementação de políticas de florestação sustentável de espécies 
como o pinheiro-bravo, castanheiro ou carvalho, com qualidade para 
uso estrutural na construção, a maior parte das áreas florestais está 
direcionada para as indústrias de papel ou cortiça.

Previamente à análise de novos produtos e processos atuais de 
construção, foi fundamental fazer uma abordagem histórica aos sistemas 
construtivos em madeira. Neste tópico, o estudo de sistemas como o 
“balloon-frame” e o “platform-frame”, presentes em países com uma 
forte cultura de construção em madeira, revelou-se como essencial para 
o desenvolvimento do trabalho e na resposta a inquietações no que 
diz respeito ao uso deste material em Portugal. No contexto nacional, 
o aprofundamento do estudo do edifício de rendimento Pombalino e 
da casa burguesa do Porto permitiu concluir que existia no país, muito 
devido à urgência de habitação e escassez de materiais, uma cultura de 
construção em madeira, com fortes ligações aos modelos internacionais 
e que já apresentava indícios de uma construção sistemática com recurso 
a elementos estandardizados, que permitia uma construção rápida e 
económica.

Com o surgimento de materiais como o aço e posteriormente o betão-
armado, mais resistentes, duradouros, mais eficazes contra sismos e 
incêndios e com a capacidade de construir edifícios de maior escala 
e altura, impossíveis de executar com os materiais anteriormente 
disponíveis, foi-se desenvolvendo um preconceito em relação ao uso da 
madeira enquanto material estrutural e esta foi ocupando cada vez mais 
uma posição secundária na construção.

Numa segunda parte desta investigação foram analisados os “engineered 
wood products”, que surgem dos constantes avanços tecnológicos que 
exploram as excelentes propriedades físico-mecânicas e facilidade 
de transformação da madeira para o desenvolvimento de novos 
materiais como a madeira lamelada-colada e posteriormente o “cross-
laminated timber”. Estes produtos, decorrentes de processos altamente 
industrializados, com a possibilidade de elevados níveis de pré-
fabricação, vêm possibilitar o ressurgimento da utilização na construção 
de um dos materiais mais antigos de que o Homem dispõe, tornando-o 
capaz de competir com as atuais construções em aço ou betão-armado 
que dominam as cidades de todo o Mundo.
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Com o aprofundamento do estudo do sistema construtivo em painéis 
CLT, conclui-se que ao trabalhar com sistemas decorrentes de processos 
industrializados e com um alto nível de pré-fabricação, todo o processo 
de conceção exige por parte do arquiteto um elevado nível de pormenor, 
bem como uma cooperação entre as diferentes especialidades desde um 
momento inicial, o que se traduz num maior tempo dedicado à fase de 
projeto e a adoção de novos processos e modos de projetar. Para isso, os 
mesmos avanços tecnológicos que dão origem às madeiras modificadas 
e aos “engineered wood products” criam também instrumentos que 
permitem aos arquitetos e construtores acompanhar essa evolução. Todo 
o processo de conceção e construção de projetos como o edifício “Brock 
Commons” são um perfeito exemplo de como as atuais ferramentas 
disponíveis no setor vêm potenciar a capacidade da equipa projetista em 
controlar todas as fases de uma obra.

Do mesmo modo que a transição do desenho à mão para o desenho 
assistido por computador (CAD) alterou a maneira de trabalhar do 
arquiteto, a combinação de uma construção assistida por computador 
(CAM) ao processo de desenho vem marcar uma nova era na conceção e 
construção de edifícios, no modo de atuar do arquiteto e restante setor 
da construção.

Assim, as novas tecnologias de construção associadas à utilização de 
sistemas construtivos dependentes de um elevado nível de detalhe são 
importantes ferramentas para os processos de conceção e execução, 
porém, cabe ao arquiteto saber escolher quando e como as utilizar e de 
que modo essas se vão adaptar ao seu jeito próprio.

Neste ponto foi também possível perceber que este material possui 
excelentes propriedades estruturais, que em muito se assemelham ao 
comportamento de um sistema em betão-armado. Em conjunto com as 
elevadas capacidades térmicas, este material tem a vantagem de ser capaz 
de reduzir a pegada de carbono produzida atualmente pela indústria da 
construção e pelos gastos inerentes à utilização de um edifício.

Para além das questões ambientais, a nível mundial evidencia-se o 
crescente aumento populacional e consequente necessidade de habitação 
que se prevê para as próximas décadas, e, dadas as características dos 
“engineered wood products”, a construção em madeira em altura é 
atualmente uma realidade disponível aos arquitetos, com a oportunidade 
de dar resposta a essas mesmas questões.

Numa fase final desta investigação partiu-se para o estudo da construção 
contemporânea em madeira em Portugal. Tendo em consideração as 
respostas ao inquérito realizado e a análise de projetos construídos em 
Portugal, por arquitetos portugueses, percebeu-se que apesar do atual 
preconceito em relação à construção em madeira, existe uma maior 
vontade em construir com este material, vontade essa que tende a partir 
de uma imposição dos donos de obra e não de uma escolha do arquiteto.
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Contudo, ao explorar edifícios como o Centro Equestre e a “Redbridge 
School”, apercebemo-nos que a utilização da madeira nestes exemplos 
não pretende responder apenas à sua obrigação estrutural. Aqui, os 
arquitetos exploram a relação entre os aspetos técnicos do material 
com a capacidade sensorial para definir o projeto e assim, estimular a 
sensibilidade de quem os experimenta.

Concluindo, o surgimento de materiais como o CLT vêm libertar a 
madeira dos preconceitos e condicionantes que lhe eram associados, 
apresentando-a como um renovado material de construção, com a 
capacidade de marcar a construção do século XXI.

“O homem, sempre construiu com o material que tinha sob os pés, ou na sua 
envolvente próxima. Em pedra, barro, e em madeira.

Ao longo da história a madeira sobrepôs-se aos outros dois. Pela 
potencialidade de transformação, facilidade de transporte e de trabalho. 
E cedo se descobriram as suas vantagens. Sólida, estável e duradoura, de 
tacto suave e cor quente. Com ela contruímos abrigos e palácios, utensílios 
e ferramentas de trabalho, mobiliário e objectos de adorno. Com ela, 
navegámos à descoberta do mundo.

Existir sem madeira, não parece ser possível.”

- Adalberto Dias
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Considerando um edifício de 5 andares construído em madeira (estrutura, compartimentação e revestimentos), qual a 
sua opinião para os seguintes tópicos, em comparação com um edifício idêntico construído em betão armado.

Considering a 5-story building built in wood (structure, compartmentation and cladding), what is your opinion for the 
following topics, when compared to an identical building constructed of reinforced concrete.

Outras respostas à questão: “Tem maior risco de incêndio / Has more fire risk”

1 - Um maior risco é algo dificil de avaliar, tendo em conta que em edificios metálicos o calor propaga-se mais depressa 
do que em madeira. Logo em caso de haver um incêndio, por exemplo numa cozinha (indiferente a base de construção 
do edificio) se a estrutura for metálica o calor/incêndio mais provávelmente vai propagar-se de forma mais eficiente 
do que se fosse madeira e a estrutura metálica com o calor perde resistência, o que torna mais perigoso do que uma 
estrutura em madeira. A unica desvantagem para incêndios de uma estrutura em madeira é o facto da mesma “arder”, no 
entanto é mais segura, visto que a perda de resistência e o tempo para esta arder por completo, costuma ser mais lento 
(em comparação com estrutura metálica).

2 - Depende do isolamento e a utilização de materiais de retardamento de chama.
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Outras respostas à questão: “Tem um melhor comportamento em caso de incêndio / Behaves better in case of a fire”

1 - Em comparação com uma estrutura metálica diria que sim, no caso de ser estruturas em betão ou tijolo, etc., já não 
sei.

2 - Depende da madeira utilizada.

3 - Depende sempre do tipo de construção.
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Não dura tanto tempo / Do not last as longOutras respostas à questão: “Exige uma maior manutenção / Needs more maintenance”

1 - Na parte exterior e depende do clima.

2 - Depende do local da construção, dos revestimentos exteriores, da qualidade da construção, etc.

Outras respostas à questão: “Não dura tanto tempo / Do not last as long”

1 - Se tiver a manutenção adequada o tempo de durabilidade será o mesmo.

2 - Depende da manutenção, tal como os barcos.

3 - Depende do tratamento.

4 - Depende da manutenção (bem como os de alvenaria).

Considerando um edifício de 5 andares construído em madeira (estrutura, compartimentação e revestimentos), qual a 
sua opinião para os seguintes tópicos, em comparação com um edifício idêntico construído em betão armado.

Considering a 5-story building built in wood (structure, compartmentation and cladding), what is your opinion for the 
following topics, when compared to an identical building constructed of reinforced concrete.
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Outras respostas à questão: “Oscilam/balançam mais em caso de terramoto / Sway more in an earthquake”

1 - Há que haver um certo espaço para o balanço. Tal e qual como as pontes que não são totalmente estáticas.

2 - Não interessa se oscilam. Interessa se mantêm a integridade estrutural.

3 - Por vezes o facto de oscilar em caso de terramoto pode ser algo positivo no “combate”.

4 - Depende do projecto estrutural.

Outras respostas à questão: “São mais resistentes em caso de terramoto / Are stronger in an earthquake”

1 - Depende da construção realizada, mas sendo a estrutura mais fléxivel, pode permitir maior resistência diria, mas 
depende da frequência (comprimento de onda, etc.) de cada terramoto.

2 - Depende do projecto estrutural.

3 - Depende da sua construção, da tecnologia aplicada, manutenção...

4 - Dependendo do tipo da construção, misto, com betão ou não...

Considerando um edifício de 5 andares construído em madeira (estrutura, compartimentação e revestimentos), qual a 
sua opinião para os seguintes tópicos, em comparação com um edifício idêntico construído em betão armado.

Considering a 5-story building built in wood (structure, compartmentation and cladding), what is your opinion for the 
following topics, when compared to an identical building constructed of reinforced concrete.

93

62

21

68

120

26

25

73

Concordo / Agree

Discordo / Disagree

Não concordo nem discordo / Neither

Não sei/não tenho certeza     /    Don't know/I'm not sure

Oscilam/balançam mais em caso de terramoto / Sway more in an
earthquake

São mais resistentes em caso de terramoto / Are stronger in an earthquake

93

62

21

68

120

26

25

73

Concordo / Agree

Discordo / Disagree

Não concordo nem discordo / Neither

Não sei/não tenho certeza     /    Don't know/I'm not sure

Oscilam/balançam mais em caso de terramoto / Sway more in an
earthquake

São mais resistentes em caso de terramoto / Are stronger in an earthquake

93

62

21

68

120

26

25

73

Concordo / Agree

Discordo / Disagree

Não concordo nem discordo / Neither

Não sei/não tenho certeza     /    Don't know/I'm not sure

Oscilam/balançam mais em caso de terramoto / Sway more in an
earthquake

São mais resistentes em caso de terramoto / Are stronger in an earthquake

93

62

21

68

120

26

25

73

Concordo / Agree

Discordo / Disagree

Não concordo nem discordo / Neither

Não sei/não tenho certeza     /    Don't know/I'm not sure

Oscilam/balançam mais em caso de terramoto / Sway more in an
earthquake

São mais resistentes em caso de terramoto / Are stronger in an earthquake

93

62

21

68

120

26

25

73

Concordo / Agree

Discordo / Disagree

Não concordo nem discordo / Neither

Não sei/não tenho certeza     /    Don't know/I'm not sure

Oscilam/balançam mais em caso de terramoto / Sway more in an
earthquake

São mais resistentes em caso de terramoto / Are stronger in an earthquake

93

62

21

68

120

26

25

73

Concordo / Agree

Discordo / Disagree

Não concordo nem discordo / Neither

Não sei/não tenho certeza     /    Don't know/I'm not sure

Oscilam/balançam mais em caso de terramoto / Sway more in an
earthquake

São mais resistentes em caso de terramoto / Are stronger in an earthquake

93

62

21

68

120

26

25

73

Concordo / Agree

Discordo / Disagree

Não concordo nem discordo / Neither

Não sei/não tenho certeza     /    Don't know/I'm not sure

Oscilam/balançam mais em caso de terramoto / Sway more in an
earthquake

São mais resistentes em caso de terramoto / Are stronger in an earthquake



Construção em Madeira - Preconceito Nacional ou Inadequação?

194

Outras respostas à questão: “Precisam de mais isolamento térmico / Need more thermal insulation”

1 - Depende onde o isolamento é feito e da inércia térmica. Geralmente sim, precisam de mais.

2 - Diria que depende de como são construídas as paredes exteriores e interiores, visto que a maioria do isolamento 
incide nestas zonas.

3 - Depende do sistema construtivo adoptado.

4 - Ambos precisam do necessário.

Considerando um edifício de 5 andares construído em madeira (estrutura, compartimentação e revestimentos), qual a 
sua opinião para os seguintes tópicos, em comparação com um edifício idêntico construído em betão armado.

Considering a 5-story building built in wood (structure, compartmentation and cladding), what is your opinion for the 
following topics, when compared to an identical building constructed of reinforced concrete.
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Considerando um edifício de 5 andares construído em madeira (estrutura, compartimentação e revestimentos), qual a 
sua opinião para os seguintes tópicos, em comparação com um edifício idêntico construído em betão armado.

Considering a 5-story building built in wood (structure, compartmentation and cladding), what is your opinion for the 
following topics, when compared to an identical building constructed of reinforced concrete.

Outras respostas à questão: “Possuem um visual mais apelativo / Are more visually pleasing”

1 - Indiferente. Um edifício em madeira pode parecer um edifício em betão, ou pode exibir a sua estrutura. Mas nesse 
caso iria piorar o comportamento térmico, dependendo da técnica de isolamento.

2 - Depends on the specific context.

3 - O “visual apelativo” não tem uma relação direta com o tipo de estrutura.

4 - Acho que não é critério.

5 - Depende do projecto.

6 - Depende da qualidade do projecto.

7 - Depende do desenho, a premissa do idêntico não se aplica.

8 - Pergunta demasiado complexa para uma resposta simples.

9 - É arquitecto, lembre-se de Siza: nao julge um maçã por vista da pele.

Outras respostas à questão: “Têm um ambiente interior mais agradável / More positive indoor living environment”

1 - Depends on the specific context and usage.

2 - Depende do projecto.

3 - No abstracto poderá estar associado a uma ideia de conforto.

4 - Depende do seu desenho,  a premissa do idêntico não se aplica.

5 - Depende da aplicação final do espaço interior.
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Considerando um edifício de 5 andares construído em madeira (estrutura, compartimentação e revestimentos), qual a 
sua opinião para os seguintes tópicos, em comparação com um edifício idêntico construído em betão armado.

Considering a 5-story building built in wood (structure, compartmentation and cladding), what is your opinion for the 
following topics, when compared to an identical building constructed of reinforced concrete.
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Outras respostas à questão: “Têm um interior com melhor qualidade do ar / Better indoor air quality”

1 - Há de tudo.

Outras respostas à questão: “São mais saudáveis / Are healthier”

1 - Não se pode simplificar essa pergunta assim.
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Considerando um edifício de 5 andares construído em madeira (estrutura, compartimentação e revestimentos), qual a 
sua opinião para os seguintes tópicos, em comparação com um edifício idêntico construído em betão armado.

Considering a 5-story building built in wood (structure, compartmentation and cladding), what is your opinion for the 
following topics, when compared to an identical building constructed of reinforced concrete.
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Outras respostas à questão: “São mais confortáveis / Are more confortable”

1 - Depends on the specific context and usage.

2 - Potencialmente.

3 - Depende do desenho, a premissa do idêntico não se aplica.

4 - Há de tudo.

5 - Essa pergunta não pode receber uma resposta concreta. Depende sempre do tipo de construção.

Outras respostas à questão: “São mais amigos do ambiente / Are more environmentally friendly”

1 - Tendo em conta que para fazer construção em madeira tem que se “matar” árvores, depende da gestão das árvores, 
pois sem elas acho que não havia ambiente.

2 - Reflorestação.

3 - Demasiadas variáveis para esta pergunta ser pertinente.

4 - O que é ser amigo do ambiente?
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Outras respostas à questão: “Contribuem para a desflorestação / Contribute to deforestation”

1 - Sim, se não for feita a reposição.

2 - Depende da origem da madeira.

3 - As empresas com certeza têm em conta a reflorestação.

Outras respostas à questão: “São menos poluentes / Create less air pollution”

1 - Demasiadas variáveis para esta pergunta ser pertinente.

2 - Depende. Verniz, tintas, localização, transporte de materiais, ciclo de vida...
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Considerando um edifício de 5 andares construído em madeira (estrutura, compartimentação e revestimentos), qual a 
sua opinião para os seguintes tópicos, em comparação com um edifício idêntico construído em betão armado.

Considering a 5-story building built in wood (structure, compartmentation and cladding), what is your opinion for the 
following topics, when compared to an identical building constructed of reinforced concrete.
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Quando questionado(a) se é familiarizado(a) com a construção de edifícios em madeira, que tipo de construção tinha 
em mente? / When asked if you are familiar with wood buildings, what type of building did you have in mind?

Tipo 3 / Type 3

Tipo 1 / Type 1

Nenhuma das anteriores / None of the above

Tipo 2 / Type 2
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Tipo 1 / Type 1; Tipo 2 / Type 2; Tipo 3 / Type 3; Nenhuma das
anteriores / None of the above

Tipo 1 / Type 1; Tipo 3 / Type 3

Tipo 2 / Type 2; Tipo 3 / Type 3
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Ao observar a seguinte imagem da Baixa Pombalina em Lisboa, que tipo de construção lhe associa? / Looking at the 
following picture of “Baixa Pombalina” in Lisbon, what type of construction do you associate it with.

Outras respostas à questão:

1 - Construção mista de estruturas de madeiras, feitas de forma seriada, com resíduos do terramoto de 1755.

2 - Alvenaria e cimento.
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Para terminar, na sua opinião, a reduzida existência de construção em madeira em Portugal, corresponde a um 
preconceito, inadequação ou outras razões? / Concluding, in your opinion, the lack of buildings made out of wood in 
Portugal, is due to a preconception, inadequacy or other reasons?

Outras respostas à questão:

1 -Não sei.

2 - Obstáculos legislativos. Falta de normas sobre a estabilidade de alguns materiais. Lobby para vender betão.

3 - Questão de cultura.

4 - Riscos de incêndio.

5 - Falta de madeira.

6 - Ausência de uma cultura de construção em madeira.

7 - Preferência cultural.
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Quadro IX.3 

Coeficientes de transmissão térmica de referência 

 (U-W/m2oC) 

      Zona climática(*) 

  Elemento da envolvente  Il   I2 I3 RA(**) 

Elementos exteriores 

em zona corrente: 

Zonas opacas verticais   0,70 0,60 0,50 1,40 

Zonas opacas horizontais  0,50 0,45 0,40 0,80 

Elementos interiores 

em zona corrente: (***) 

Zonas opacas verticais   1,40 1,20 1,00 2,00 

Zonas opacas horizontais  1,00 0,90 0,80 1,25 

Envidraçados (****)   4,30 3,30 3,30 4,30  

(*)  Ver anexo III 

(**) Regiões Autónomas da Madeira e Açores, apenas para edifícios na zona I1 

(***)  Para outros zonas anexas não úteis 

(****) Valor médio dia-noite (inclui efeito do dispositivo de protecção nocturna) para vãos 

envidraçados verticais - os vãos envidraçados horizontais consideram-se sempre 

como se instalados em locais sem ocupação nocturna 

 

 

 

A. 2. Anexo IX.3 do RCCTE

Documento aprovado no Decreto-Lei nº 80/2006.
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0 10cmCONSTRUCTION SECTION 1 / CORTE CONSTRUTIVO 1
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1. 1,5mm thickness sheet in anthra-zinc / Chapa em anthra-zinc com 1,5mm de esp.   2. Stainless steel wedge / Cantonira em aço inox   3. Aluminium tube / Tubo em alumínio   4. Roofmate 40mm / Roofmate 40mm
5. Calibrated gravel / Brita calibrada   6. PVC sheet / Tela de PVC   7. Light cement / Betonilha leve   8. OSB board 18mm / placa de OSB 18mm   9. "Light Steel Framing" structure with C200//60mm beams / Estrutura em
perfis em aço perfilado C200//60mm   10. Mineral woll insolation / Manta de lã mineral   11. "Hofesa" screen shade / Tela de sombreamento da "Hofesa"   12. Fluorescent Lamps / Lâmpadas Fluorescentes   13. Plasterboard
painted in color RAL9010 / Gesso cartonado pintado à cor RAL9010   14. 15x2,5cm thickness cryptomeria wood painted with black lasur by "CIN" / Madeira de criptoméria pintada com lasur preto da "CIN", com 15x2,5cm
esp.   15. "Vitrocsa" window system aluminum sliding door / Sistema Vitrocsa para portas de correr   16. MDF polyester lacquer finish RAL9010 / MDF lacado à cor branco RAL 9010   17. Compact wood framing / Aros
madeira maciça   18. PVC sheet / Tela de PVC   19. 100x120x80mm tickness oak wood pavement / Pavimento em madeira de carvalho 100x120x80mm   20. Radiant heating structure / Estrutura de pavimento radiante
21. Regularization cement / Betonilha de regularização   22. Concrete slab / Laje em betão armado

A. 3. Cálculos de coeficiente de transmissão térmica para a Casa C/Z.

A. 3.1. Cálculo solução original

A. 3.2. Cálculo solução em wood-frame
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A. 3.3. Cálculo solução em betão-armado (1)

A. 3.4. Cálculo solução em betão-armado (2)
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A. 3.5. Cálculo solução em CLT
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