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PREFÁCIO 
 

O IV Congresso Ibero-americano sobre Betão Auto-Compactável (BAC2015), organizado na 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) com o apoio do LABEST – Laboratório 
da Tecnologia do Betão e do Comportamento Estrutural, da unidade de investigação CONSTRUCT – 
Instituto de I&D em Estruturas e Construção, constitui um fórum que permite a engenheiros e 
investigadores que utilizam os idiomas Português e Espanhol a discussão e intercâmbio de 
experiências sobre as possibilidades e os desafios do betão auto-compactável (BAC), nas suas 
vertentes tecnológica, científica e de aplicação. 
 
À semelhança da edição anterior deste congresso foram recebidos cerca de 70 resumos, tendo sido 
submetidos e aceites cerca de 60 artigos. O presente livro de Atas reúne as versões impressas dos 
artigos aceites para serem apresentados durante o BAC2015. As versões integrais dos artigos serão 
também disponibilizadas aos participantes em suporte digital, através da página web do BAC2015. Os 
artigos reproduzidos em ambos os formatos abordam um amplo conjunto de temas, que incluem os 
materiais constituintes e composições, a caracterização nos estados fresco e endurecido, o desempenho 
estrutural e a durabilidade e os casos de obra com recurso ao BAC. Destaca-se o facto de os 
participantes no BAC2015 serem oriundos de Portugal, Espanha, Brasil, México, Colômbia e Uruguai. 
 
Esta edição do congresso conta também com a participação de três conferencistas convidados – o Dr. 
Nicolas Roussel, do Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement 

et des Réseaux (IFSTTAR, França), o Dr. Steffen Grünewald, da Delft University of Technology 
(TUDelft, Países Baixos) e o Engº Aníbal Leite, do Grupo Mota-Engil África, (Portugal), que nos 
apresentarão perspetivas do estado do conhecimento atual sobre o BAC, bem como oportunidades para 
aplicações futuras em mercados emergentes. 
 
A Comissão Organizadora expressa o seu sincero apreço pelo esforço dedicado pelos conferencistas e 
pelos autores na cuidadosa preparação de todos os artigos submetidos, que muito contribuiu para a 
qualidade técnica e científica do BAC2015. É de reconhecer também o trabalho da Comissão 
Científica do BAC2015, cuja diligente revisão dos trabalhos submetidos contribuiu inegavelmente 
para a melhoria das versões finais dos artigos publicados. Finalmente, agradece-se a todas as empresas 
e entidades que, apesar das dificuldades económicas do momento presente, se revelaram sensíveis 
relativamente à importância do BAC2015, e se disponibilizaram para apoiar esta iniciativa com ajuda 
financeira e/ou de promoção e divulgação. 
 

 

Sandra Nunes 
Presidente da Comissão Organizadora, FEUP 
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PREFACIO 
 

El IV Congreso Iberoamericano de Hormigón Autocompactante (BAC2015), organizado en la 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) con el apoyo de LABEST – Laboratory 
for the Concrete Technology and Structural Behaviour, de la unidad de investigación CONSTRUCT – 
Institute of R&D in Structures and Construction, es un foro que permite a los ingenieros e 
investigadores que utilizan los idiomas Portugués y Español la discusión y el intercambio de 
experiencias sobre las posibilidades y desafíos del hormigón autocompactante, en sus componentes 
tecnológica, científica y de aplicación. 
 
Al igual que la anterior edición de este congreso, se recibieron cerca de 70 resúmenes, de los cuales 
han sido sometidos y aceptados cerca de 60 artículos. Este libro contiene las versiones impresas de los 
artículos aceptados para presentación durante el BAC2015. Las versiones completas de los artículos 
también estarán disponibles para los participantes en formato digital, a través la página web del 
BAC2015. Los artículos reproducidos en ambos formatos abordan una amplia gama de temas, 
incluyendo los materiales constituyentes y composiciones, la caracterización de los estados fresco y 
endurecido, el comportamiento estructural y la durabilidad y los casos de obra utilizando el hormigón 
autocompactante. Los participantes en el BAC2015 representan países como Portugal, España, Brasil, 
México, Colombia y Uruguay. 
 
Esta edición de la conferencia también incluye la participación de tres oradores invitados – Dr. Nicolas 
Roussel, del Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des 

Réseaux  (IFSTTAR, Francia), el Dr. Steffen Grünewald, de la Delft University of Technology 
(TUDelft, Países Bajos) y el Ing. Aníbal Leite, del Grupo Mota-Engil África (Portugal), que nos 
presentarán perspectivas sobre el estado de conocimiento actual sobre el hormigón autocompactante, 
así como oportunidades para futuras aplicaciones en los mercados emergentes. 
 
El Comité Organizador expresa su sincero agradecimiento por el esfuerzo dedicado por los oradores 
invitados y por los autores en la preparación cuidadosa de todos los artículos sometidos, que mucho 
contribuyó para la calidad científica y técnica del BAC2015. También se debe reconocer el trabajo del 
Comité Científico del BAC2015, que a través de la diligente revisión de los trabajos sometidos 
innegablemente contribuyó para mejorar las versiones finales de los artículos publicados. Por último, 
agradecemos a todas las empresas y entidades que, a pesar de las dificultades económicas del 
momento presente, han demostrado ser sensibles con respecto a la importancia del BAC2015, 
apoyando esta iniciativa con ayuda financiera y/o de promoción y difusión. 
 

 

Sandra Nunes 
Presidente del Comité Organizador, FEUP 
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RESUMO 
 
No âmbito do projeto de investigação “LEGOUSE - Pré-fabricação Modular de Edifícios de Custos 
Controlados”, o qual envolveu a Mota-Engil, a CiviTest, os grupos de investigação Structural 

Composites e Sustainable Construction da Universidade do Minho e o PIEP, foi desenvolvida 
investigação experimental, numérica e analítica que conduziu à produção de um painel sandwich 
inovador constituído por camadas externas em betão auto-compactável reforçado com fibras de aço 
(BACRFA) ligadas por conetores de polímero reforçado com fibras de vidro (GFRP) e preenchido por 
material de isolamento térmico. Este painel constitui o elemento construtivo base de uma tipologia de 
habitação de custo controlado baseada na pré-fabricação e assemblagem destes elementos. Um 
protótipo deste tipo de habitação com cerca de 100 m2 de implantação foi construído e serve, 
atualmente, de laboratório a céu aberto para avaliação do seu desempenho em aspetos de durabilidade, 
térmicos e acústicos. Neste trabalho apresenta-se, de forma resumida, o conceito adotado, a construção 
do protótipo à escala real e os ensaios realizados. 
 
Palavras-chave: BACRFA; conetores de GFRP; painéis sandwich; pré-fabricação; conforto térmico e 
acústico. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
A utilização de Betão Reforçado com Fibras (BRF) apresenta, atualmente, um crescimento 
significativo no mercado da construção. As áreas de aplicação passam, principalmente, por 
pavimentos industriais, elementos pré-fabricados, reforço estrutural e revestimento de túneis. A 
aplicação de fibras em substituição parcial ou total de armaduras convencionais em certos elementos 
de betão pode proporcionar vantagens técnicas e económicas, nomeadamente no aumento da 
durabilidade, ductilidade, resistência ao impacto e à exposição a temperaturas elevadas e/ou fogo. O 
Betão Auto Compactável Reforçado com Fibras de Aço (BACRFA) é um material que alia as 
vantagens inerentes à utilização de um BRF com as que resultam do facto de se tratar de um material 
que possui elevada capacidade de fluir, contornar obstáculos e preencher zonas de difícil acesso, sem 
ocorrência de segregação dos seus constituintes [1,2]. 
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1 ISISE, Universidade do Minho, Guimarães, Portugal. barros@civil.uminho.pt 
2 CiviTest, Lda., Vila Nova de Famalicão, Portugal. luciolourenco@civitest.com 
3 PIEP – Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros, Guimarães, Portugal. luis.oliveira@piep.pt 
4 CETAC, Universidade do Minho, Guimarães, Portugal. sms@civil.uminho.pt 
5 Grupo Mota-Engil, Portugal. paulo.lopes@mota-engil.pt 

mailto:barros@civil.uminho.pt
mailto:luciolourenco@civitest.com
mailto:luis.oliveira@piep.pt
mailto:sms@civil.uminho.pt
mailto:paulo.lopes@mota-engil.pt


LEGOUSE – Habitação modular pré-fabricada: conceiro, construção e ensaios 

562 

Devido à sua elevada resistência, leveza, boas propriedades de isolamento e durabilidade em 
ambientes corrosivos, a utilização de materiais de matriz polimérica reforçados com fibras de vidro 
(Glass Fiber Reinforced Polymer, GFRP) apresentam, também, significativas vantagens de utilização 
na pré-fabricação de elementos estruturais de elevado desempenho. Complementarmente à aplicação 
dos materiais indicados, a utilização de programas de cálculo que disponham de modelos constitutivos 
adequados permite a otimização de sistemas estruturais pré-fabricados, dado ser possível simular o 
comportamento dos materiais e dos sistemas estruturais intervenientes.  
 
O Projeto “LEGOUSE - Pré-fabricação Modular de Edifícios de Custos Controlados” pretendeu, 
assim, tirar partido do adequado uso de novos materiais e de ferramentas de cálculo avançado na 
conceção, dimensionamento e construção de habitações modulares de custo controlado. O fabrico das 
construções modulares baseia-se no conceito de painel sandwich pré-fabricado constituído por 
camadas externas em BACRFA, ligadas por conetores em GFRP (leves e de baixo custo) e núcleo 
preenchido por isolamento térmico, conseguindo-se, assim, um painel com propriedades apropriadas 
ao uso pretendido, tanto estruturais como de conforto. A rapidez de construção e o custo dos 
elementos construtivos torna este tipo de habitação modular competitivo face a soluções tradicionais.  
 
A construção do protótipo do projeto LEGOUSE e a avaliação do seu comportamento foi o culminar 
de um projeto de investigação que incluiu o desenvolvimento e caracterização das propriedades dos 
materiais intervenientes nos sistemas construtivos, a otimização dos sistemas estruturais, a produção e 
o ensaio dos elementos construtivos do sistema modular. A mobilização de competências 
complementares das entidades parceiras envolvidas permitiu o desenvolvimento com sucesso deste 
projeto, sendo um bom exemplo da colaboração entre empresas e entidades de I&DT no 
desenvolvimento de soluções inovadoras e de valor acrescentado ao estado de arte. Atendendo a que o 
principal alvo da tecnologia resultante é a execução de um significativo número de habitações de 
forma repetitiva e a custos controlados, em que os seus elementos construtivos base são construídos 
em ambiente fabril, foi ainda objetivo desenvolver conceptualmente uma unidade industrial adequada 
para a produção destes elementos. Tendo em consideração todos os custos inerentes à unidade 
industrial, os custos de montagem (com as intervenções das diversas especialidades), os custos dos 
materiais, de mão-de-obra, entre outros, efetuou-se um estudo económico da solução. Com a 
construção de uma habitação modular à escala real foi também possível a redação de especificações 
técnicas e regras de projeto para apoio à construção.  
 
O sistema de construção modular desenvolvido no âmbito deste projeto é aplicável a diversos tipos de 
edificações, nomeadamente, moradias unifamiliares (ver Fig. 1), edifícios multifamiliares, comerciais 
e/ou industriais. O sistema construtivo é baseado na montagem de painéis estruturais sandwich pré-
fabricados, tanto para a realização das fachadas como das lajes de cobertura e/ou pavimento. Os 
painéis são conectados entre si in situ de forma a garantir o comportamento estrutural e de conforto 
pretendidos. O sistema construtivo permite a incorporação de todas as infraestruturas comuns ao 
edificado (abastecimento de água, drenagem de águas residuais, rede elétrica e comunicações) nos 
painéis exteriores do edifício, sem prejuízo da qualidade térmica, condicionamento acústico e 
acabamento final. O processo construtivo dos painéis sandwich é conseguido em fábrica, em ambiente 
controlado. Depois, após o transporte para o local de construção, o processo construtivo passa pela 
ligação dos painéis às fundações (lintel de fundação) e entre si. Este procedimento construtivo permite 
uma melhoria do conforto no interior do edificado (pelas propriedades térmicas e acústicas 
melhoradas do painel), diminuição das fases de construção em obra (e tempo associado), maior 
eficiência e, consequentemente, uma boa relação custo/qualidade do produto acabado. 
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Figura 1. Conceito LEGOUSE (em habitações unifamiliares). 

 
Este artigo descreve, sucintamente, o conceito inovador desenvolvido durante o projeto, a construção 
do protótipo de escala real e os ensaios realizados neste. Parte da investigação desenvolvida pode ser 
consultada em [3-9].  
 
 
2. PAINEL SANDWICH – CONCEITO 

 
A utilização de painéis sandwich na indústria da Construção Civil é relativamente comum. As 
principais vantagens enumeradas, associadas a este tipo de elemento construtivo, são a eficiência 
térmica e a utilização destes como elementos estruturais. A adoção de finas camadas externas em 
BACRFA de elevada resistência mecânica, ductilidade [3,6], durabilidade [5] e de comportamento 
melhorado quando exposto ao fogo [10] e núcleo em material termicamente eficiente permite a 
produção de elementos construtivos e estruturais leves, eficientes, de fácil e rápido manuseamento e 
elevação. A opção por BACRFA permite eliminar a armadura convencional e, assim, diminuir o 
tempo e os custos de produção e a espessura e o peso do painel sem comprometer a estabilidade 
estrutural necessária, com aumento da durabilidade (não são utilizados materiais suscetíveis a 
fenómenos de corrosão [5]). A Figura 2 apresenta o painel desenvolvido no âmbito do Projeto 
LEGOUSE, incluindo a identificação dos componentes e uma disposição possível para os conetores 
em GRFP. 
 

 
Figura 2. Conceito LEGOUSE: a) painel sandwich com identificação dos componentes; b) secção transversal. 

 
Este sistema construtivo aplicado em painéis de fachada permite que estes se possam apresentar como 
elementos estruturais principais, possibilitando a transferência de cargas entre os painéis de laje e a 
fundação sem necessidade de implantação de elementos estruturais intermédios adicionais (pilares e 
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vigas). As lajes de cobertura são apoiadas diretamente nas camadas interiores em BACRFA dos 
painéis de fachada, eliminando a necessidade de pilares e vigas ao longo das paredes exteriores. 
 
Tradicionalmente, a utilização de painéis sandwich com a utilização de camadas em betão é comum 
recorrendo a conetores entre as camadas. Contudo, este tipo de ligação passa pelo recurso a treliças 
metálicas, conetores metálicos e/ou maciços de betão. A elevada condutibilidade térmica deste tipo de 
soluções origina, a médio prazo, diversas patologias nos painéis adotados (nomeadamente 
aparecimento de condensações e desenvolvimento de bolores), provocadas pelo aumento do fluxo de 
calor, com consequente redução do conforto térmico interno. Este tipo de défice de eficiência, ao nível 
do conforto interior do edificado, aumenta os consumos energéticos associados à climatização interior 
dos compartimentos habitados. 
 
Os painéis desenvolvidos no âmbito do projeto LEGOUSE necessitam de conectores capazes de 
garantir o funcionamento conjunto de ambas as camadas de BACRFA de forma a assegurar a 
transferência de esforços entre elas. Neste conceito de painel sandwich inovador, desenvolveu-se um 
novo tipo de conector de GFRP para ligação das camadas de BACRFA. A utilização de conetores em 
GRFP em substituição dos conetores “correntes” permitiu um adequado funcionamento do painel, 
tanto ao nível estrutural como de conforto, aumentando a competitividade desta solução estrutural. Os 
conetores desenvolvidos em GFRP são planos e perfurados, e a sua ligação ao BACRFA é efetuada 
por intermédio furos executados no conetor para passagem do BACRFA. Foi efetuada investigação 
intensiva sobre o comportamento destes conetores, encontrando-se a informação relevante em [3]. 
Salienta-se que o protótipo construído incluiu painéis sandwich com distintos tipos de conetor afim de 
ser possível realizar estudo comparativo do comportamento a longo prazo destes painéis. 
 
 
3. PRODUÇÃO DOS PAINÉIS EM AMBIENTE FABRIL 

 
O processo de fabrico é iniciado com a betonagem da camada inferior em BACRFA (Fig. 3), seguida 
da colocação da camada de isolamento e posicionamento dos conetores em GFRP contínuos (Fig. 4) 
ou discretos (Fig. 5), terminando com a betonagem da camada superior em BACRFA (Fig. 6). Após 
24 horas de cura do BACRFA é possível desmoldar os paineis, manuseá-los (Fig. 7) e proceder ao seu 
armazenamento, se necessário (Fig. 8). 
 
A Figura 9 é demonstrativa que o conceito LEGOUSE é adaptável, também, a painéis com aberturas 
(para concretização de janelas e/ou portas), como é o caso do painel “G” (ver Fig. 10). 
 

  
Figura 3. Betonagem da camada inferior de BACRFA. Figura 4. Colocação da camada de isolamento e 

posicionamento dos conectores contínuos de GFRP. 
 



Barros, Lourenço, Oliveira, Silva e Lopes 

565 

  
Figura 5. Posicionamento dos conetores discretos 

de GFRP. 
Figura 6. Betonagem da camada superior 

de BACRFA. 
  

  
Figura 7. Transporte. Figura 8. Acondicionamento. 

 

  
Figura 9. Betonagem do painel “G”. 

 
 
4. ASSEMBLAGEM DOS PAINÉIS – CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO 

 

Para a construção do protótipo projetado (ver Fig. 1), definiram-se um conjunto de painéis com 
diferentes geometrias (incluindo painéis com aberturas). Na Figura 10 é possível observar a geometria 
do protótipo construído e o conjunto de painéis que foram executados em fábrica e montados na 
localização final, ou seja, em zona reservada do parque de stockagem da unidade industrial da 
Mota-Engil sita em Rio Maior. Na Figura 11 apresentam-se fotografias da fase de execução dos lintéis 
de fundação que acompanham todo o desenvolvimento dos painéis de parede. A Figura 12 expõe as 
etapas representativas da montagem do protótipo que culminaram com a execução da laje de cobertura 
(ver Fig. 13) cuja camada superior em BACRFA foi betonada in situ. 
 

 
  

Figura 10. Assemblagem dos painéis sandwich. 
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A construção do protótipo foi finalizada após a instalação das infraestruturas correntes neste tipo de 
edificação, impermeabilização da cobertura, instalação de peças sanitárias e pintura (facultativa), tal 
como é possível constatar na Figura 14. 
 

  
Figura 11. Betonagem do lintel de fundação. 

 

  
Figura 12. Faseamento construtivo do protótipo. 

 

  
Figura 13. Montagem da laje de cobertura. 

 

  
 

  
Figura 14. Protótipo construído. 
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5. COMPORTAMENTO TÉRMICO 

 
Após a concretização do protótipo à escala real, o seu desempenho efetivo foi avaliado ao nível do 
comportamento térmico e acústico. A caracterização do isolamento térmico do painel de fachada foi 
efetuada através da medição in situ do coeficiente de transmissão térmica de acordo com o 
estabelecido na norma ISO 9869:1994 [11]. Para avaliar o coeficiente de transmissão térmica (U) do 
painel de fachada procedeu-se à colocação de termopares no interior e no exterior do compartimento e 
de sensores de fluxo de calor na superfície interior do elemento construtivo para o qual se pretendeu 
obter o valor do coeficiente de transmissão térmica. Com a recolha da temperatura interior (Ti), da 
temperatura exterior (Te) e do fluxo de calor que atravessa o elemento (q) foi estimado o coeficiente de 
transmissão térmica do elemento construtivo. Foram avaliadas três situações, representadas na 
Figura 15 e Figura 16: zona corrente do painel (1); zona com o conector de GFRP (2); zona com 
conetor em treliça metálica (3). 
 

 

3 - Zona com conetor em treliça metálica 

X 

 

X 

X 

 

 

1 - Zona corrente 

 

2 - Zona com conetor em 

GFRP 

 
Figura 15. Localização dos equipamentos durante os ensaios. 

 

     

3 

4 

5 

1 2 

 
Figura 16. Vista dos fluxímetros instalados nos três pontos avaliados (paredes laterais da sala e da cozinha). 

 

O valor do coeficiente de transmissão térmica dos elementos exteriores da envolvente opaca vertical 
nos pontos medidos é apresentado no Quadro 1. O coeficiente de transmissão térmica da zona com 
conetor GFRP é 5% superior ao coeficiente de transmissão térmica da zona corrente. A zona com 
conector constituído por uma treliça metálica (zona 3) apresenta um coeficiente de transmissão térmica 
47% superior ao da zona corrente e 44% superior ao da zona com conector em GFRP. 
 
Os valores do coeficiente de transmissão térmica do painel de fachada com conectores GFRP são 
significativamente inferiores aos coeficientes de transmissão térmica superficiais máximos admissíveis 
de elementos opacos da envolvente exterior definidos na regulamentação térmica e próximos dos 
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coeficientes de transmissão térmica superficiais de referência de elementos opacos da envolvente 
exterior para a zona climática I1 [12,13]. 
 

Quadro 1. Coeficiente de transmissão térmica do painel de fachada. 

Localização U 
(W/m².ºC)  

1 – zona corrente 0,65 
2 – zona com o conector de GFRP 0,68 
3 – zona com conetor em treliça metálica 1.22 

 
Os painéis de fachada avaliados apresentam valores de coeficiente de transmissão térmica próximos 
aos de soluções construtivas correntes com espessuras superiores. A título de exemplo salienta-se que 
o painel de fachada com conectores de GFRP apresenta um coeficiente de transmissão térmica menor 
ao de uma parede simples de alvenaria de blocos convencionais vazados de betão de 22 cm de 
espessura (ou 20 cm no caso de parede de betão armado), com sistema de isolamento térmico pelo 
exterior constituído por 4 cm de poliestireno expandido ou lã de rocha (ETICS), e próximo ao de uma 
parede dupla de tijolo cerâmico furado (11 cm + 11 cm) ou (11 cm + 15 cm) com 3 cm de poliestireno 
extrudido preenchendo completamente a caixa-de-ar.  
 
 
6. AVALIAÇÃO ACÚSTICA 

 
A avaliação do desempenho acústico foi efetuada através de ensaios in situ. A localização dos 
compartimentos onde se realizaram os ensaios é apresentada na Figura 17 (indicação das paredes 
ensaiadas). Os compartimentos monitorizados não se encontravam mobilados. A avaliação do 
isolamento sonoro a sons de condução aérea das fachadas realizou-se de acordo com as normas NP 
EN ISO 140-5:2009 [14] e ISO 717-1:2009 [15]. Para a avaliação do índice de isolamento sonoro a 
sons aéreos de fachada foi utilizado um sonómetro e respetivo microfone, fonte sonora e gerador de 
ruído. 
 

   
Figura 17. Painéis de fachada selecionados para avaliação acústica. 

 
O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea padronizado da fachada lateral da sala e da 
fachada lateral do quarto, D2m,nT,w, foi de 39 dB. Este valor cumpre os requisitos estipulados no 
Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE), para edifícios localizados em zonas 
sensíveis ou mistas [16]. Os painéis de fachada avaliados apresentam valores de índice de isolamento 
sonoro a sons de condução aérea padronizado da fachada próximos aos de algumas soluções 
construtivas correntes com espessuras superiores como, por exemplo, ao de paredes duplas de tijolo 
cerâmico furado (11 cm + 11 cm) com 5 cm de lã mineral na caixa-de-ar. 
 

 
7. CONCLUSÕES 

 

No presente artigo descreveu-se o conceito de construção modular LEGOUSE, com especial realce 
para a construção do protótipo e posterior avaliação do seu desempenho térmico e acústico. A 
concretização do projeto (no protótipo) permitiu extrair as seguintes principais conclusões:  
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- O conceito construtivo desenvolvido pode ser materializado por um processo de industrialização 
mais eficiente, otimizando meios e recursos, com diminuição do tempo de produção; 
 
- Com este conceito é possível construir habitações de custo controlado (o protótipo construído 
apresentou um custo aproximado de 400€/m2, pronto a habitar) com recurso a meios de elevação de 
relativa pequena capacidade (por exemplo, camião grua) e com recursos humanos com formação 
correntemente encontrada na construção pré-fabricada; 
 
- A investigação realizada ao longo de todo o projeto permitiu garantir ao BACRFA e aos conetores 
de GFRP as propriedades (mecânicas e de durabilidade) necessárias para que a unidade construtiva 
(painel sandwich) apresentasse o comportamento pretendido para estados limites de utilização e 
últimos; 
 
- A construção do protótipo à escala real permitiu concluir que é possível construir uma habitação 
baseada no conceito desenvolvido em menos de duas semanas; 
 
- A compatibilidade com as distintas infraestruturas necessárias e correntes em edificações é 
facilmente garantida nesse sistema construtivo, e o recurso a BACRFA assegura uma “aparência” do 
acabamento das fachadas expostas igual ou superior ao que é conseguido na construção tradicional; 
 
- Os custos de manutenção prevêem-se inferiores ao da construção tradicional, dado o menor recurso a 
reforços suscetíveis a fenómenos de corrosão; 
 
- Os ensaios termo-acústicos realizados com o protótipo revelaram tratar-se de uma edificação com 
desempenho igual ou superior às construções convencionais, mesmo daquelas que incluem sistemas 
de isolamento tipo ETICS. 
 
O desenvolvimento do projeto LEGOUSE permitiu demonstrar que a partilha de competências 
complementares entre empresas e entidades de investigação permite o desenvolvimento de soluções 
novas e competitivas.  
 
Encontra-se em avaliação, atualmente, a extrapolação do presente projeto para edifícios de vários 
pisos com o desenvolvimento da tecnologia desenvolvida e incorporação de outro tipo de elementos 
estruturais.  
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