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RESUMO 

 

Com o objetivo de desenvolver a construção modular de madeira em Portugal, a Universidade 

do Minho e a empresa Portilameao abrigo do projeto Woodenquark, financiado pela Adi 

(Agência de Inovação) procurou desenvolver uma habitação em madeira, sustentável, 

economicamente competitiva e acima de tudo que cumprisse as exigências funcionais. Esta 

tecnologia assenta nos conceitos de pré-fabricação e de construção modular, trazendo consigo 

os ideais de fácil transportabilidade e rápida montagem em obra. 

 O presente trabalho pretende complementar o conhecimento a nível do comportamento da 

solução construtiva Woodenquark. Para isso foi feita uma abordagem ao sistema de 

construção modular concebido enquanto parede exterior, de modo a conseguir-se a 

caraterização mecânica, acústica e térmica desta tecnologia, uma vez que o elemento parede 

exterior é de profunda importância tanto a nível estrutural como a nivel funcional. É ainda 

alvo de interesse a análise económica para a parede Quark. 

Assim, ao nível do comportamento mecânico das paredes Quark, foram realizados ensaios 

segundo a norma EN 12512, para determinação da ductilidade, diminuição da força e a 

dissipação de energia das ligações mecânicas sob carregamentos cíclicos. No âmbito da 

acústica determinou-se o índice de isolamento a sons de condução aérea (Dn,w) através de um 

método estimativo proposto por Tadeus e Mateus 2004. No âmbito da térmica foi calculado o 

coeficiente de transmissão térmica (U) também por aplicação de um método estimativo 

seguindo a norma europeia EN ISO 6946. Relativamente à análise económica foi avaliado o 

custo deste paínel por metro quadrado. 

Finalmente realizou-se um estudo comparativo, entre a solução Quark e duas outras soluções 

mais convencionais (parede dupla de alvenaria e parede simples com isolamento pelo 

exterior). A comparação foi baseado em 4 aspetos técnicos, massa por metro quadrado de 

solução, coeficiente de transmissão térmica, isolamento sonoro a sons de condução aérea e 

custo por metro quadrado.  

Palavras-chave: pré-fabricação, construção modular, acústica, térmica, mecânica, análise 

económica. 
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ABSTRACT 

 

With the main objective of developing the modular construction timber in Portugal, the 

University of Minho along with the Portilame company, regarding the Woodenquark project 

funded by the Agency for Innovation (ADI), sought to develop a house of wood, sustainable, 

economically competitive and above all, that fulfilled the functional requirements. This 

technology is based on the prefabrication and modular construction concepts and supports the 

ideals of easy transport and quick labor. 

The present work aims to increase the knowledge about the behavior of the constructive 

solution Woodenquark. In order to do that, the modular construction system conceived as an 

exterior wall, which is of utmost importance at both structural and functional level, was 

mechanically, acoustically and thermally characterized. Additionally, the Quark wall was also 

subject of interest of an economical analysis. 

Therefore, regarding the mechanical behavior there were performed standard assays, based on 

the EN 12512 to determine the ductility, decreased strength and energy dissipation of 

mechanical joints under cyclic loading. Concerning the acoustic behavior, the level of 

isolation to airborne sounds (Dn,w) was determined by an estimation method proposed by 

Tadeu e Mateus (2004). With respect to the thermal behavior, the coefficient of thermal 

transmission (U) was determined by a standard and estimative method, according to EN ISO 

6946. For the economical analysis, the panel cost per square meter was evaluated.  

Finally, the constructive solution Quark was compared to two other conventional solutions: 

double-wall masonry and simple wall with exterior insulation. The comparison was based on 

technical aspects such as mass per square meter, coefficient of thermal transmission, isolation 

to airborne sounds and cost per square meter. 

 

 

Keywords: prefabrication, modular construction, acoustics, thermal, mechanics 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Enquadramento 

 

A edificação com recurso à pré-fabricação é associada normalmente a construções com pouca 

qualidade e capacidade estrutural. Contudo, numa época em que a sustentabilidade e a 

qualidade têm vindo a ser cada vez mais consideradas, o sistema de construção com 

abordagem modular pré-fabricada tem ganho maior aceitação para responder a estas 

exigências. 

Face a esta ideologia, desenvolveu-se o projeto Woodenquark – Módulos em madeira, 

promovido pela Universidade do Minho e a empresa Portilame e financiado pela ADI 

(Agência de Inovação). Este projecto baseia-se na conceção de sistemas habitacionais 

sustentáveis em madeira, através da construção de habitações pelo sistema modular, associado 

a uma forte componente de pré-fabricação, trazendo com isso todas as mais-valias que este 

tipo de construção acarreta. 

Tratando-se de uma nova solução, o estudo deste sistema precisará da análise das suas 

caraterísticas estruturais e funcionais para que se verifiquem os requisitos impostos a nível 

nacional. 

 

1.2. Objetivos 

 

Ao serem desenvolvidas novas soluções construtivas, é de extrema importância ter 

conhecimento do desempenho dos elementos que as compõem. Para esse efeito é preciso 

obter uma previsão que pode ser feita com aplicação de metodologias indicadas para o efeito 

de caraterização a que se pretende submeter o elemento: 

- avaliar o comportamento mecânico da parede Quark através de uma campanha experimental 

com base na norma EN 12512, a qual apresenta métodos de teste para a determinação da 
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ductilidade, diminuição da força e dissipação de energia das ligações mecânicas sob 

carregamentos cíclicos; 

- avaliar o comportamento térmico da parede Quark, estimando, o coeficiente de transmissão 

térmica pela norma europeia EN ISO 6946 para posterior verificação comparando o 

coeficiente de transmissão térmica maxímo admissível e de referência por consulta da portaria 

nº329-B/2013 presente no Regulamento de Desempenho Energético dos Edificios 

Habitacionais (REH); 

- avaliar a acústica da parede Quark, através da aplicação do método estimativo proposto por 

Tadeus e Mateus (2004), de forma a obter o índice de isolamento a sons de condução aérea 

padronizado (Dn,w); 

- realizar uma análise económica, por forma a obter o valor de custo por m2 do paínel de 

parede;  

- fazer um estudo comparativo de alguns dos parâmetros técnico-funcionais aqui analisados 

entre a Parede Quark e duas outras soluções mais convencionais. 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação organiza-se em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo é feito o enquadramento da dissertação, definidos os objetivos e 

apresentada a estrutura organizacional do documento. 

No segundo capítulo são apresentados os conhecimentos atuais ao nível da madeira na 

construção, pré-fabricação, conceito de habitação modular e sua história, soluções existentes 

no mercado nacional, diferentes métodos de caraterização a nível mecânico acústico e 

térmico, apresentando ainda as exigências regulamentares. 

No terceiro capítulo faz-se a apresentação detalhada do Projeto Quark e da Parede exterior 

que será objeto de análise nesta dissertação. 

No quarto capítulo apresenta-se a descrição das metodologias aplicadas em cada análise de 

comportamento mecânico, térmico e acústico do elemento. 



3 

 

No quinto capítulo são apresentados os resultados obtidos após a aplicação das várias 

metodologias para análise da parede Quark e a respectiva discussão de resultados. 

Adicionalmente apresenta-se ainda a análise económica do paínel. Por fim é exposto a 

comparação de alguns dos requisitos estudados nesta dissertação entre o paínel de parede 

Quark e duas outras soluções de parede convencionais. 

O sexto capítulo, apresenta as conclusões finais do estudo realizado e sugere ainda trabalhos 

que poderão ser desenvolvidos no futuro. 
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2. ESTADO DA ARTE 

 

2.1. Madeira na construção 

A madeira foi dos primeiros materiais aplicados na construção, uma vez que as primeiras 

habitações desenvolvidas pelo homem tiveram como fonte de matéria-prima a natureza. 

Assim, e a par da evolução humana, a utilização deste material na edificação persiste. São 

vários os exemplos de utilização que comprovam a sua durabilidade, subsistindo há mais de 

um milénio, sem necessidade de substituição de qualquer elemento, tais como as estacas da 

baixa pombalina, em Portugal , igrejas na Noruega,  templos no Japão, etc. (Faria 2006, 

Cachim 2007). 

A madeira possui propriedades muito atrativas comparativamente a outros materiais, podendo 

preservar-se durante imenso tempo desde que não seja frequentemente exposta a grandes 

variações de humidade. Adicionalmente o seu processamente requer um reduzido consumo de 

energia, apresenta boa resistência específica, bom isolamento térmico e fácil manuseio, não 

desconsiderando a sua magnífica estética. Contudo, para que o ciclo de vida da madeira seja 

tão longo quanto possível devem-se tomar medidas adequadas aquando a aplicação deste 

material na edificação (Marques 2008). 

Uma habitação em madeira consegue uma poupança energética no mínimo de 30% em 

comparação com soluções em alvenaria, com os mesmos acabamentos. Isto é possível uma 

vez que a madeira tem uma condutibilidade térmica mais baixa do que o tijolo, por exemplo 

(Marques 2008). 

Pela análise do ciclo de vida da madeira, observa-se que esta tem menos energia incorporada, 

menos emissão de poluentes e menor produção de resíduos (Barreto 2007). 

Um fator de elevada importância na atualidade que distingue a madeira de outros materiais é a 

forma sustentável como ela pode ser obtida, uma vez que são projetadas florestas segundo 

técnicas atuais de silvicultura, que para além do reflorestamento, direciona-se a qualidade da 

madeira consoante a aplicação final. Assim, incentivando a aplicação de madeira na 
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construção, aumenta-se a indústria florestal sustentável, favorecendo a economia através do 

emprego gerado e pela concorrência com outros materiais (Marques 2008). 

 

2.2. Pré-fabricação 

O recurso à pré-fabricação na edificação carateriza-se pela produção industrializada, ou seja, 

ter por base a mecanização e organização programada de elementos produzidos em série, 

encurtando o tempo de edificação e reduzindo assim as ações em obra. Pelo conceito de efeito 

da experiência sabe-se que o tempo de execução de uma dada tarefa diminui com as 

repetições, até determinado ponto, resultando em benefícios na produção (Couto & Couto 

2007). 

Com a atual receção presente no sector da construção, caraterizada por uma oferta menor que 

a procura, as empresas de construção civil são forçadas a adotarem condutas que melhorem a 

sua produtividade, mantendo o seu nível de competência. Com a evolução tecnológica 

impulsionou-se a eficiência dos processos de produção e ainda a qualidade dos produtos 

finais, tornando-se assim possível que as empresas reduzam os seus custos e simultaneamente 

aumentem a eficiência e a qualidade dos seus produtos, pela figura 1 podemos observar a 

evolução das tarefas referentes à construção (Sabbatini 1989). 

 

Figura 1 - Organização do tempo por tarefas (Mateus 2004) 

 

Desta forma, a pré-fabricação é vista como a opção para a industrialização na construção 

civil, sendo que as suas principais vantagens são as seguintes (Couto & Couto 2007): 

 produção direcionada para o fim de pré-fabricação, acompanhada por rotinas de produção 

e pessoal especializado em que o controle de qualidade se torna eficiente desde a fase inicial, 

matérias-primas, até ao produto final onde são realizados ensaios; 

 cumprimento de toda a programação estabelecida, sendo que a rapidez de execução 
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advém da capacidade de armazenamento dos produtos em fábrica e dos elevados ritmos de 

montagem conseguidos com o planeamento das operações a realizar em obra;  

 redução da necessidade de andaimes para estruturas que adquirem grandes dimensões 

evitando assim os custos referentes a estes equipamentos;  

 significativa melhoria das condições de segurança estrutural e diminuição de acidentes 

de trabalho;  

 possibilidade de um prévio ensaio das peças para a sua posterior aplicação o que 

permitirá corrigir eventuais defeitos; 

 menor probabilidade de acidentes relacionado: com o número de horas de trabalho em 

estaleiro, que no caso da pré-fabricação é devéras inferior, dado o nível de profissionalismo 

e eficácia do equipamento; 

 redução da área de estaleiro, bem como de resíduos e ruído em obra; 

 redução dos gastos energéticos; 

 redução dos custos de fiscalização e de manutenção;  

 redução do tráfego rodoviário (através da coordenação das entregas). 

Apesar de toda a competitividade, qualidade, durabilidade e segurança presente na pré-

fabricação, existem ainda alguns pontos sensíveis comparativamente à construção tradicional 

(Couto & Couto 2007): 

 necessidade, de recorrer a elementos de ligação adicionais tais como parafusos;  

 rigor ao efetuar as ligações;  

 rigor no estudo do projeto e pormenorização;  

 controlo de fabricação, muito rigor nas formas e pormenores, armaduras em betão;  

 mão-de-obra especializada imprescindível. 

Em suma, a pré-fabricação oferece efetivamente ao sector da construção a possibilidade de se 

redefinir e afirmar enquanto indústria de produção e representa uma das mais positivas saídas 

para enfrentar os principais desafios e exigências com que o sector se depara (Couto & Couto 

2007). 
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2.3. Construção modular 

 

2.3.1. Vantagens da construção modular 

 

A ideia de aquisição de uma habitação pré-fabricada por meio de opções pré-catalogadas 

sempre foi uma vertente de vasto interesse ao nível da arquitetura moderna (Ebong 2005). 

Como resposta a esta ideologia surgiu a construção modular, entendível como um método que 

cria um tamanho padronizado, proporcionando uma racionalização no setor construtivo. Este 

tipo de construção é conseguida pela eficiência desde a fase de projeto até à sua aplicação em 

obra, sempre suportada pela industrialização dos sistemas construtivos e preservando ainda 

assim a criação arquitetónica, porém orientada dentro de limites plausíveis (Castelo 2008). 

Apresentam-se seguidamente os pontos de maior interesse que definem a construção por 

módulos (Couto & Couto 2007): 

 produção realizada por empresas direcionadas para esta tipologia de sistemas, com toda a 

maquinaria, rotinas e mão-de-obra especializada, permitindo um apertado controlo de 

qualidade; 

 rápida aplicação em obra, uma vez que as formas de montagem são simples originando 

um ritmo de crescimento de obra rápido; 

 fatores atmosféricos são menos cruciais na edificação por módulos, uma vez que tem 

origem pré-fabricada; 

 por serem peças de pré-fabrico o nível de segurança é aumentado quer a nível estrutural, 

dado que as peças podem ser ensaiadas antes da sua colocação em obra, quer a nível de 

segurança relativamente a acidentes de trabalho, uma vez que estes se relacionam com o 

número de horas no estaleiro; 

 possibilidade de desmantelamento com grande percentual de aproveitamento; 

 redução de custos com a fiscalização e manutenção. 

Contudo, a construção modular apresenta alguns aspetos negativos comparativamente à 

produção em obra, devendo no entanto ser encarados como aspetos a desenvolver para que se 
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possa evoluir num sentido ainda mais prático. Referenciam-se os seguintes pontos (Couto et 

al. 2007): 

 necessidade de aplicação de elementos de ligação adicionais como parafusos e 

cantoneiras, que obrigam a grande rigor na aplicação das ligações; 

 melhor análise ao projetar e consequentemente mais detalhe; 

 recurso a mão-de-obra especializada. 

  

2.3.2. Evolução da construção modular 

 

A construção modular é aplicável tanto na construção tradicional como na construção 

industrializada, sendo que a pré-fabricação surge aquando da construção industrial, durante o 

século XVII, ainda antes da revolução industrial. Esta inovação possibilitou o acesso a 

habitações com preços competitivos, embora sempre tida em conta apenas como uma 

alternativa à construção tradicional, uma vez que a pré-fabricação originava na altura 

edificações de fraca qualidade (Ramos 2007, Fernandes 2009). 

Com o decorrer do tempo desenvolveram-se novas técnicas, sendo que a principal responsável 

pela revolução na pré-fabricação foi a técnica Balloon Framing (figura 2), que associa a 

vantagem de produção de um sistema de construção exterior à obra e o dimensionamento das 

peças devidamente padronizadas, de modo a facilitar o transporte bem como uma aplicação 

fácil e rápida (Meneses 2007). 

 

 

Figura 2 – “Balloon Framing” 
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Até ao seculo XX a pré-fabricação disseminou-se, sobretudo em cenários de guerra, 

possibilitando o rápido e eficaz fornecimento de matéria necessária à origem de novos 

domínios. O nível de industrialização a nível mundial era já bem avançado no século XX, e 

eis então que a construção civil sente a necessidade de adaptação em prole de uma conduta 

mais racionalista. Foi nesta fase que vários projetos surgiram dando uma nova cara à 

construção modular e à pré-fabricação, exemplo disso é o sistema Dom-ino do arquiteto Le 

corbuiser representado na figura 3, que consistia num sistema composto por módulos 

tridimensionais em betão, com dimensões padronizadas, permitindo a construção até dois 

andares. 

 

Figura 3 –Sistema Dom-ino 

Em 1940 Alvar Alto criou a primeira empresa de produção de casas na Finlândia, sendo um 

dos arquitetos pioneiros da era moderna a criar uma técnica de casas pré-fabricadas em 

madeira, apelidada de Sistema AA (representado na figura 4). Outro nome de referência é 

Walter Gropius, que através de módulos conseguiu criar um sistema que permitia mutação 

consoante as necessidades do utilizador, ou seja, permitindo a qualquer momento a junção de 

novos elementos com o intuito de aumentar a área habitável (Castelo 2008). 

 

 

Figura 4 – Sistema A-A 
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Com o avanço da ciência e da tecnologia são cada vez mais e mais eficazes as soluções 

capazes de responder às necessidades pessoais que se encontram em constante mudança. A 

esta nova atitude de edificação aliou-se uma nova forma de abordar a arquitetura. A 

edificação em madeira criou um forte elo com a construção modular, criando assim uma vasta 

panóplia de opções com o objetivo de tornar um projeto o mais dinâmico possível (disponível 

em: http://www.lukaslang.com). 

 

2.3.3. Sistemas de construção modular 

 

De forma a agrupar os inúmeros sistemas de construção que recorrem a módulos, Lawson 

(2007) sugere a seguinte classificação: 

 Sistemas modulares fechados – O módulo assemelha-se a uma célula e todos os 

elementos que constituem o sistema estão ligados, não havendo possibilidade de mutação 

(figura 5). Possui um elevado nível de estandardização e pré-fabricação, não 

apresentando grande possibilidade de mudança no seu aspeto interior e exterior. No 

entanto, os módulos podem ser combinados, sobrepostos e até suspensos, desde que 

ligados entre eles (Lawson 2007, Staib et al. 2008); 

 

 

Figura 5 – Sistema modular fechado “Space box” 

 Sistemas modulares parcialmente abertos – Representados na figura 6, diferem dos 

sistemas modulares fechados na sua interligação, existindo uma abertura lateral que 

permite que estejam ligados por simetria (Lawson 2007); 
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Figura 6 –Sistema modular parcialmente aberto “Containercity” 

 Sistemas abertos – neste sistema o suporte de cargas pode ser feito por meio de vigas e 

pilares, conseguindo-se assim posicionar os módulos em diferentes direções e 

possibilitando criar configurações diferentes, por sistema de painéis (Lawson 2007); 

 Sistemas mistos – estes sistemas conjugam os vários métodos descritos anteriormente, 

permitindo criar uma habitação (Lawson 2007). 

 

2.3.4. Projetos de construção modular 

 

Existem vários projetos de construção modular, internacionais e nacionais, sendo eles: 

 Loft cube – projecto criado por Werner Aisslinger, pensado para aproveitamento das 

coberturas de edifícios mais altos, rentabilizando o edifício com mais um espaço 

habitável. Na figura seguinte está representado o esquema deste projeto, que reúne todas 

as divisões típicas de um modelo de habitação mais tradicional em apenas um espaço 

(sala-de-estar, cozinha, quarto e casa de banho), numa área habitável de 36 metros 

quadrados, e cuja cobertura foi aproveitada para implantação de um jacuzzi (disponivel 

em: http://www.floornature.com). 
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Figura 7 - Representação esquemática do projeto “Loft Cube” 

 Mobile Dwelling Unit (MDU) -  projeto que utiliza contentores marítimos, ou sub-

volumes, com a finalidade de habitação e que possui todas as funcionalidades que uma 

habitação deve ter (figura 8). Este projeto foi pensado para que se possa transportar a 

habitação, podendo todavia servir como habitação permanente. Quando os sub-volumes 

estão em funcionamento são direcionados para o exterior, criando um espaço aberto no 

seu interior, e quando se pretende efetuar o transporte, os sub-modulos condensam-se 

ficando o exterior livre. O interior é em madeira e o exterior plástico (disponível em: 

http://www.lot-ek.com/). 

 

Figura 8 – Sistema modular Mobile Dwelling Unit (MDU) 

 

 Spacebox - projeto concebido por Mart de Jong e De Vijf e constituído por um 

agrupamento de pequenos apartamentos, contendo 18 metros quadrados divididos em 

cozinha, casa-de-banho, quarto e sala (figura 9). É de simples instalação e transporte e 

muito competitivo quanto aos custos (disponível em: 

http://www.spaceboxmodularhousing.nl/). 
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Figura 9 – Sistema modular Spacebox 

 

MIMA house – trata-se de um projeto nacional, de custo acessível e design moderno, cujo 

produto se fabrica rapidamente e é de fácil aplicação. Tem 36 metros quadrados de área 

habitável em planta quadrada e as paredes interiores podem ser deslocadas a qualquer 

momento, uma vez que são painéis leves de possível transporte por duas pessoas (figura 10). 

Pode ser implantada numa base de betão ou com fundações feitas pela empresa MIMA 

(disponível em: http://cubeme.com/mima-prefabricated-house-by-mima-architect/). 

 

 

Figura 10 – Sistema modular MIMA house 

Treehouse – pertence à empresa nacional Jular e o conceito assenta no crescimento de casa de 

madeira consoante as necessidade pessoais, em analogia à ramagem de uma árvore (figura 

11). É fabricada com materiais ecológicos originários de florestas certificadas pela entidade 

de responsabilidade florestal. A área de cada módulo é de 22 metros quadrados, com a 

possibilidade de se ligarem entre si lateralmente ou na vertical. Os revestimentos da fachada e 

os interiores estão catalogados, podendo o cliente optar pela solução que mais desejar. Neste 

projeto não é necessário a elaboração de fundações, uma vez que pode assentar em pilares de 

cimento ou estacas de madeira (disponível em: http://www.treehouse.pt). 

 

http://www.treehouse.pt/
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Figura 11 – Sistema modular Treehouse 

 

Módulos VIROC – a empresa nacional VIROC apresenta duas tipologias de casas modulares, 

Modular F de cobertura plana e Modular S de cobertura inclinada. O modulo base, 

representante de um T0 com área de 10 metros quadrados, contém uma sala, uma cozinha e 

uma casa de banho. Consoante a necessidade do cliente pode-se optar por uma tipologia T1, 

T2 ou T3, em que ao módulo base se associam lateralmente outros módulos com a 

funcionalidade de quartos. A fundação é um ensoleiramento de betão armado, servindo de 

base à estrutura da casa. A estrutura da casa é em perfis metálicos, as paredes são elementos 

resistentes que suportam a cobertura e o revestimento do pavimento é em aglomerado de 

madeira e cimento, assim como o teto (disponível em: http://www.viroc.pt/homepage.aspx). 

 

2.4. Métodos de previsão do comportamento acústico e térmico 

 

2.4.1 Métodos de previsão do comportamento acústico 

 

O isolamento sonoro de sons aéreos e sons de percursão depende da inércia térmica e de 

caraterísticas elásticas, tais como rigidez e amortecimento interno, do elemento considerado 

(Silva 2009). 

Existem dois tipos de abordagem para a caracterização do isolamento sonoro a sons aéreos e 

de percursão, uma de caráter experimental e outra baseada em modelos simplificados de 

previsão. Relativamente à última abordagem, deve ter-se em conta que apesar dos diversos 

fatores que podem influenciar o fenómeno de transmissão, apenas são considerados alguns, 
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sendo eles massa, rigidez e amortecimento interno do elemento de divisão (Patrício 1999, 

Mateus 2008, Dias 2009). 

 

Métodos de caráter experimental  

 Método baseado na normalização da organização internacional de standarização (ISO – 

International Organization for Standardization) ou da Comissão Europeia de 

Standartização (CEN- European Committee for Standardization) – utiliza os 

procedimentos presentes nas normas ISO 140-3:1995 (ISO, 1995), NP EN ISO 140-

4:2009 (IPQ, 2009a) e NP EN ISO 140-5:2009 (IPQ, 2009b). Estes procedimentos podem 

ser feitos em laboratório ou “in situ” aplicável tanto a elementos interiores como a 

elementos da envolvente; 

 Método de intensimetria sonora e da holografia acústica – por norma são utilizados na 

avaliação do isolamento acústico e precisam de condições de ensaio específicas, tais 

como: câmeras anecoicas, semi-anecoicas ou um espaço aberto no exterior, para que se 

restrinja o campo sonoro refletido (Mateus 2008). 

 

Métodos simplificados de previsão 

 Método dos Elementos Finitos (FEM) – a mais-valia deste método é a de não se limitar 

apenas a uma geometria mais simples. Consiste na resolução de equações diferenciais 

parciais com a divisão do elemento em dimensões finitas, sendo aplicável a sons de 

condução aérea e de percursão; 

 Método de Análise Estatística (SEA) – trata-se de uma previsão em vários pontos do 

edifício, provenientes da ação mecânica de choque num elemento ou da excitação de uma 

divisão através de sons de condução aérea. Tem como vantagem a de praticamente não 

precisar de informação das propriedades dos materiais e as suas dimensões; 

 Método Baseado na norma EN 123544:2000 (CEN,2000) – Este método agrupa um 

conjunto de normas aplicáveis aos diversos tipos de elementos (paredes e lajes) e de 

situações (envolvente exterior, separação de frações, entre outros), para sons de condução 

aérea e de percussão; 

 Método de Análise Modal – aplicado com mais frequência na análise a questões 

relacionadas com a vibração de um sistema estrutural. Consegue prever a frequência 
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natural, um fator de amortecimento e a configuração modal de um dado elemento quando 

sujeitado a sons de percussão e sons aéreos; 

 Método Elasto-dinâmico (lei da massa ou frequência) – é originário de um modelo inercial 

e integra o efeito da rigidez e amortecimento interno. É baseado na lei da massa, e aplica-

se apenas a elementos simples, não considerando os fenómenos de ressonância e 

coincidência que causam as quebras no isolamento sonoro do elemento. Contudo como 

resposta a estas limitações foi criado o método gráfico e o modelo misto corrigindo tais 

falhas para que corresponda mais à realidade; 

 Método Gráfico – estima um valor geral do isolamento a sons aéreos de um elemento 

consoante a sua massa superficial. Baseia-se na lei teórica da massa e diferencia os 

cálculos para elementos simples ou elementos duplos. 

O valor do índice de redução sonora ponderado (Rw) para elementos simples obtém-se por 

consulta do gráfico representado na figura 12. O intervalo de valores do gráfico representa a 

dispersão normal de comportamento para vários elementos com a mesma massa por unidade 

de área. Contudo, este gráfico apenas deve ser consultado para elementos com massa por 

unidade de área relativamente alta (Bragança & Silva,2000; Almeida & Silva, 2011). 

 

 

Figura 12 - Redução da transmissão sonora de elementos de simples (Mateus 2008) 
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Este método pode traduzir-se por expressões analíticas, assim, para um elemento simples o 

índice de redução sonora ponderado é obtido por: 

Rw = 27 ± 3,15 se Massa <25 kg/m2     (1) 

Rw = 20,4 ×log (m) –1,5 ±3,15 se Massa ≥ 25 kg/m2    (2) 

 

Deve-se ainda verificar a transmissão marginal em função do valor que se obtém de Rw que 

pode ser desprezada ou não. 

Se for pretendido estimar o isolamento sonoro com o acrescento de um pano basta apenas a 

consulta do ábaco (figura 13), em que pela massa do novo pano se consegue prever o 

acréscimo ao valor de isolamento sonoro relativamente ao valor obtido para o sistema simples 

(Almeida & Silva 2011). 

 

Figura 13 - Ábaco para obtenção do acréscimo de isolamento sonoro por acréscimo de um 

novo pano (Almeida & Silva 2011) 

 

A análise do ábaco da figura acima permite assumir um acréscimo de 7db, ao ser duplicada a 

massa do elemento, porém, através da análise prática é aconselhado considerar no máximo 

5dB (Almeida & Silva 2011). 

Os modelos descritos previamente são válidos se não se contabilizar a rigidez e os fenómenos 

de amortecimento, uma vez que cada um deles tem um modo próprio de vibração e uma 

frequência de ressonância que provoca quebras no isolamento, impedindo que se criem 

relações diretas entre a massa e o isolamento sonoro de um dado elemento (Almeida & Silva 

2011). 
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Quando se observa que as ondas sonoras incidem no elemento com um determinado ângulo, 

tal que a projeção do comprimento de onda do som coincida com o modo de vibração desse 

elemento, as oscilações são amplificadas. A este fenómeno dá-se o nome de efeito de 

coincidência e denomina-se por frequência crítica a frequência mais baixa à qual este ocorre. 

Pela análise experimental e pelos modelos inercias (Lei da massa e Lei da frequência) foram 

criados vários modelos simplificados de previsão.  

Em 1973, Meisser apresenta um modelo que aceita um índice de isolamento sonoro para sons 

de condução aérea, com frequência de 500Hz e massa de 100Kg/m2 de 40 dB. Aplicando a lei 

experimental de acréscimo de 4dB por duplicação de massa. Outro modelo é o de Tadeu e 

Mateus (2001), a Lei Experimental da Massa, na qual o índice de isolamento sonoro para uma 

frequência de 500 Hz, se obtém por: 

 

R= 13,3 × log (m) + 13,4dB com Massa < 200kg\m2   (3) 

R= 14,3 × log (m) + 11,1dB com Massa ≥ 200kg\m2   (4) 

 

Com experiência prática, observou-se que de uma forma geral, o isolamento acústico para 

elementos duplos é maior do que para elementos simples, com a mesma massa superficial 

total. Os valores Dif representam uma correção pelo facto de existência de caixa-de-ar, para 

elementos simples o Dif é zero, encontram-se, na tabela 17 presente no anexo I, os vários 

valores que Dif pode tomar. 

As equações de Tadeu e Mateus da Lei experimental de Massa, têm a seguinte forma: 

 

R = 13,3× log (m) + 13,4dB + Dif com massa < 200 kg/ m2  (5) 

R = 14,3× log (m) + 11,1dB + Dif com massa ≥ 200 kg/ m2  (6) 

 

Marcando a curva inicial, através das leis experimentais da massa e da frequência, procede-se 

à correção da mesma, considerando as quebras nas frequências críticas nos elementos simples 

e, nos elementos compostos, as possíveis quebras provocadas pelos modos próprios de 

vibração devido à reflexão transversal do painel, as quebras de ressonância do conjunto panos 
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/ caixas-de-ar, e também as frequências de ressonância da caixa-de-ar (Almeida & Silva, 

2011). 

 

2.4.2 Métodos de previsão do comportamento térmico 

 

O conforto térmico não é um parâmetro estático, pelo que não é possível considerar uma 

temperatura exata. Este conceito é dependente de fatores quantificáveis como a temperatura, 

velocidade e humidade do ar, entre outros, e de fatores não quantificáveis tais como, os 

hábitos, a condição mental e condição física do ocupante. Dada esta panóplia de fatores, o 

conceito de conforto térmico pode variar muito (Khedari et al 2000). 

Com o objetivo de garantir as condições de conforto térmico e assegurar boa eficiência 

energética, deve ser garantida a qualidade da envolvente, assegurando um isolamento térmico 

apropriado, boa inercia térmica, entre outros, no sentido de obtenção de baixos consumos de 

energia para aquecimento e arrefecimento do edificio (Silva 2009, REH 2015).  

Os edifícios funcionam como uma redoma a vários fatores (som, luz, energia), atenuando as 

diferenças que se fazem sentir entre o meio externo e interno. Esta pode repartir-se em várias 

peças, essencialmente, paredes, lajes de cobertura e piso. Para que se consiga determinar o 

balanço térmico dever-se-á calcular as trocas de calor pelos vários elementos da envolvente. 

As trocas de calor podem ocorrer por mecanismos de transmissão de calor, sendo que o calor 

deve ser visto como a quantidade de energia que se transfere através da envolvente, devido ao 

diferencial de temperaturas interno e externo. A transmissão desta energia calorífica acontece 

através dos mecanismos representados na figura 14 (ASTM 1999). 

 

 

Figura 14 - Mecanismos de transmissão de calor em edifícios: Condução, radiação e conveção 
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A condução é o tipo de transmissão mais relevante nos edifícios, sendo dependente da 

condutividade térmica e espessura dos materiais que compõem a envolvente uma vez que é 

um mecanismo sustentado na transferência de energia cinética no âmbito das moléculas. O 

fluxo de calor ocorre na direção da diminuição da temperatura, explicitado pela segunda lei da 

termodinâmica.  

A conveção é um mecanismo que ocorre pela transferência de energia, através de movimento 

do meio de propagação. A velocidade de conveção aumenta conforme o aumento da 

velocidade do fluxo do fluído.  

A radiação é o tipo de transmissão que se baseia na troca de energia por ondas 

eletromagnéticas. Ocorre quando existem duas superfícies a temperaturas distintas, onde, por 

vibração das moléculas à superfície é emitida energia radiante através do meio até atingir uma 

superfície que absorva ou reflita esta energia (ISQ 2000, Afonso 2009). 

 

2.5. Regulamentação em Portugal 

 

2.5.1 Requisitos acústicos 

 

No campo da acústica, a legislação em vigor é o Decreto-Lei n.º 96/2008, de 11 de Maio – 

Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE), que estipula os requisitos na 

área do conforto acústico para isolamento a sons aéreos em edifícios (RRAE 2008). 

Este regulamento atribui valores de isolamento sonoro a sons de condução aérea, consoante a 

função do tipo de edifício e o tipo de espaço emissor e recetor. 

O regulamento (RRAE) impõem os seguintes requisitos acústicos aos edifícios: 

 Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, D2m,nT,w’  entre o ambiente externo 

ao edifício e quartos ou zonas de esta: 

 D2m,nT,w’ ≥ 28dB em zonas sensíveis como habitações, escolas, hospitais ou similares; 

 D2m,nT,w’  ≥ 33dB em zonas mistas onde seja afeta a ocupação com outros fins que não 

previstos em zonas sensíveis; 
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 Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea,DnTw’, entre compartimentos de um 

fogo requer o seguinte: 

 DnTw’  ≥ 50dB 

 Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, DnTw’, entre locais de circulação 

comum a edifícios: 

 DnT,w ≥ 48 dB 

 DnT,w≥ 40 dB, se o local emissor for um caminho de circulação vertical, quando o 

edifício seja servido por elevadores 

 DnT,w ≥ 50 dB, se o local emissor for uma garagem de parqueamento automóvel; 

 Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, DnTw’, entre locais do edifício 

destinados a comércio, indústria, serviços ou diversão: 

 DnT,w≥ 58 dB 

 

2.5.2.  Requisitos térmicos 

 

O regulamento que vigora atualmente no âmbito da térmica dos edifícios em Portugal é o 

REH- Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (Decreto-lei, nº 

118/2013). Serão expostos apenas os parâmetros que vão de encontro ao objetivo no capítulo 

de análise térmica, uma vez que o regulamento prevê muitos outros fatores de interesse nos 

edifícios que não terão interesse para este estudo (REH 2013). 

O requisito mínimo de qualidade térmica imposto pelo REH é o coeficiente de transmissão 

térmica (U) apresentando o coeficiente de transmissão térmica máximo admissível e de 

referência na Portaria nº329-B/2013. Este parâmetro define-se como a capacidade de reduzir a 

taxa de transferência de calor através de elementos e depende do valor de resistência térmica 

(R) do elemento construtivo. O REH divide ainda o país em 3 zonas climáticas de inverno 

(I1,I2 e I3) e três zonas climáticas de verão (V1, V2 e V3), presente no Despacho nº15793-

F/2013 do REH. 

Os requisitos mínimos de qualidade térmica na envolvente, segundo o REH na Portaria nº329-

B/2013 são (REH, 2013): 
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 Coeficiente de transmissão térmica máximos admissíveis – o coeficiente (U) não deve 

ultrapassar os valores tabelados na tabela 1; 

 

 

Tabela 1 - Coeficientes de transmissão térmica superficiais máximos admissíveis de elementos 

opacos, Umáx [W/(m2.ºC)]. 

 

Elemento da envolvente 

Zona climática 

I1 I2 I3 

Elementos da envolvente 

em contacto com o 

exterior ou com espaços 

não uteis com btr>0,7 

Zonas opacas 

verticais 

 

1,75 

 

1,60 

 

1,45 

Zonas opacas 

horizontais 

 

1,25 

 

1,00 

 

0,90 

Elementos da envolvente 

em contacto com outros 

edifícios ou com espaços 

não uteis com btr≤ 0,7 

Zonas opacas 

verticais 

 

2,00 

 

2,00 

 

1,90 

Zonas opacas 

horizontais 

 

1,63 

 

1,30 

 

1,20 

 

 Coeficiente de transmissão térmica de referência – os valores de referencia (Uref) em 

vigor e os valores de referência que passarão a vigorar a partir de 31 de dezembro de 

2015 encontram-se nas tabelas 2 e 3; 
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Tabela 2 - Coeficientes de transmissão térmica superficiais de refêrencia de elementos opacos 

e de vãos envidraçados Uref [W/(m2.°C)]. 

 

Elemento da envolvente 

Zona climática 

I1 I2 I3 RA 1 

 

Elementos 

exteriores em zona 

corrente 

Zonas opacas 

verticais 

 

0.50 

 

0.40 

 

0,35 

 

0,80 

Zonas opacas 

horizontais 

 

0,40 

 

0,35 

 

0,30 

 

0,55 

 

Elementos 

interiores em zona 

corrente 

Zonas opacas 

verticais 

 

1,00 

 

0,80 

 

0,70 

 

1,60 

Zonas opacas 

horizontais 

 

0,80 

 

0,70 

 

0,60 

 

1,00 

Envidraçados 2,90 2,60 2,40 2,90 

Elementos em contacto com o solo 0,50 

1 Regiões autónomas da Madeira e dos Açores, apenas para edifícios na zona I1 

 

Tabela 3 - Coeficientes de transmissão térmica superficiais de refêrencia de elementos opacos 

e de vãos envidraçados Uref [W/(m2.°C)] a partir de 31 de dezembro de 2015. 

 

Elemento da envolvente 

Zona climática 

I1 I2 I3 RA 1 

 

Elementos 

exteriores em 

zona corrente 

Zonas opacas 

verticais 

 

0,40 

 

0,35 

 

0,30 

 

0,80 

Zonas opacas 

horizontais 

 

0,35 

 

0,30 

 

0,25 

 

0,45 

 

Elementos 

interiores em 

zona corrente 

Zonas opacas 

verticais 

 

0,80 

 

0,70 

 

0,60 

 

1,50 

Zonas opacas 

horizontais 

 

0,70 

 

0,60 

 

0,50 

 

0,80 

Envidraçados 2,80 2,40 2,20 2,80 

Elementos em contacto com o solo 0,50 

1Regiões autónomas da Madeira e dos Açores, apenas para edifícios na zona I1 
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3. SISTEMA WOODENQUARK 

 

3.1. Projeto Woodenquark 

 

O sistema construtivo Woodenquark, ou simplesmente Quark, segue uma linha de modelo 

evolutivo e adaptável e utiliza a madeira como material estrutural, originando uma solução de 

custo reduzido e sustentável. De uma perspectiva arquitetónica, este projeto tem como 

objetivo despertar todos os sentidos do ocupante no seu dia-a-dia, acarretando um enorme 

potencial estético através do seu design minimalista e contemporâneo.  

Assim sendo, houve a necessidade de se reconsiderar a utilização de cada habitação como 

única e o Quark aborda este aspecto, dando a possibilidade de escolha, quer ao nível de 

equipamento e material a ser aplicado em cada módulo, quer redesenhando a disposição dos 

módulos (uma vez que tem um caráter dinâmico), quer procedendo à adição de novos 

módulos ou à alocação espacial de módulos já existentes, oferecendo assim ao cliente uma 

vasta diversidade espacial (figura 15). 

 

 

Figura 15 - Evolução progressiva do WoodenQuark 
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O projeto Quark responde ainda face à crise ambiental, dado que o espaço que compõe esta 

habitação é pensado para uma eficiência máxima em área mínima, conseguindo o mínimo 

dispêndio de materiais e de terreno de implantação, que consequentemente se reflete no custo 

final. Para além disto, acarreta todas as benesses de ser um sistema construtivo modular e pré-

fabricado com recurso à madeira e possibilita ainda um processo de desmantelamento que 

permite a reutilização e reciclagem dos materiais e componentes. Relativamente aos materiais 

de revestimento, este sistema promove o recurso a materiais ecológicos e sustentáveis, 

contemplando um vasto leque de opções, havendo um especial interesse na cortiça, visando a 

promoção do mercado nacional neste setor. 

Este sistema construtivo é composto por painéis pré-fabricados, de igual estrutura para 

cobertura, paredes e pavimento (figura 16). Assim os painéis funcionarão como uma “peça de 

lego” que, quando associados, permitem obter quase que integralmente uma habitação 

unifamiliar. Os painéis de pavimento e cobertura apenas diferem na sua capacidade estrutural 

e aptidão para possíveis desenvolvimentos verticais. Assim, numa fase posterior, o painel de 

cobertura poderá servir de painel de pavimento, uma inovação que viabiliza o aumento de um 

piso sem que seja preciso aplicar novos ajustes arquitetónicos. 

Desta forma, cada módulo poderá, ser transportado por inteiro ou por peças o que permite a 

sua exportação e ainda a migração do ocupante após o desmantelamento da habitação. O 

processo de montagem é simples devido à modularidade e pela sua predefinição estrutural 

(Revista: “Casas de madeira”, nº21, 2013). 

 

 

Figura 16 – Exemplo 3d de habitação WoodenQuark [fonte: 

http://www.portilame.com/server/woodenquark_3d.jpg] 
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Módulos base 

As proporções do módulo definem a malha modular tendo em atenção a compatibilização dos 

materiais de revestimento utilizados, no sentido de redução do desperdício. 

Pela conjuntura do projeto, foi criada uma solução base (figura 17), derivando a partir desta a 

solução final idealizada por cada cliente. Os módulos foram estruturados de modo a respeitar 

os princípios da mobilidade e acessibilidade enquadrados no Decreto-lei nº 163/2006. 

1,25m1,25m

Lmin mLmax 5m)

 

Figura 17 - Modulo base 

A partir da unidade modular podem-se fazer várias junções, como descrito na tabela 4 de 

módulos iguais, ou seja, com as mesmas medidas. Podem ainda ser agregados alguns tipos de 

apêndices, conforme tabela 5. 

 

Tabela 4 - Módulos base 

  

MB1  MB2 
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MB3 MB4 

  

MB5 MB6 

 
 

MB7 MB8 

  

MB9 MB10 

  

MB11   MB12 
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Tabela 5 - Tipos de apêndice disponíveis 

 

 

 

Varanda - AP1 Varanda - AP2 

 

 

Varanda - AP3 Varanda - AP4 

 

  

Varanda - AP5 Varanda - AP6 

 

 

 

Cobertura - AP7 Calarabóia - AP8 

 

 
 

AP9 Cobertura - AP10 
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Patamar - AP11 Pilar - AP12 

 

Tipologias estudadas 

Utilizando qualquer módulo descrito em cima é possível criar várias tipologias. 

Exemplificaram-se algumas habitações, tendo em atenção a sustentabilidade da habitação e 

promovendo a ventilação e luz natural. 

 Tipologia T1 – na figura 18 é apresentada uma tipologia constituída pelos módulos MB9, 

AP3 e o apêndice AP8, que constitui uma área habitável de 43m2; 

 

 

Figura 18 – Habitação Quark Tipologia T1 

 Tipologia T2 – na figura 19 é apresentada uma tipologia constituída pelos módulos MB7 

e MB12 e apêndendices AP3 e AP8, que constitui uma área habitável de 71m2; 

 

Figura 19 – Habitação Quark Tipologia T2 
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 Tipologia T3 – figura 19 é apresentada uma tipologia constituída pelos módulos MB10 e 

MB12 e apêndendices AP6, AP8 e AP12, que constitui uma área habitável de 85m2. 

 

Figura 20 – Habitação Quark Tipologia T3 

 

3.2. Descrição da Parede Quark 

 

Núcleo estrutural 

A solução Quark, seja em parede, pavimento ou cobertura, é constituída por um conjunto de 

perfis de madeira interligados por sistema mecânico. São fixadas à estrutura placas de fecho, 

que dependendo das solicitações, podem ser obrigatoriamente placas estruturais, ou pelo 

menos uma delas o ser. Esta estrutura serve de contraventamento do sistema e fornece ainda 

uma superfície lisa para posterior aplicação do revestimento interno e externo. 

Na figura 21 encontram-se esquematizados à escala real os provetes utilizados para a 

realização de ensaios. Estes foram construídos com perfis de madeira maciça de pinho e 

abeto, classificada pela norma EN 26891, com uma classe de resistência C24. 

Para aplicação dos perfis de madeira foram utilizados parafusos da Rhothoblaas SCH 6x120 

para unir os perfis laterais com os perfis da malha interior, e SCH 6x160 para a junção dos 

perfis da malha quadrada interior, enquanto as placas OSB foram fixas à face da estrutura 

mediante parafusos 3.5x35 e por cola de poliuretano para madeira de classe D4. 

As paredes exteriores desta solução construtiva são elementos estruturais planos, responsáveis 

pela resistência às ações horizontais (solicitações provenientes da ação dos ventos e sismos). 
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a) estrutura de madeira 

   

b) Provete simples   c) Provete parcial   d) Provete composto 

(corte A-A’) 

     

e) Provete simples  f) Provete parcial  g) Provete composto 

(corte B-B’) 

 

Figura 21 - Provetes de ensaio (medidas em milimetros) 
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Camadas constituintes da solução Quark enquanto parede exterior 

A solução construtiva enquanto parede exterior, é constituída pelas seguintes camadas de 

materiais fixas ao núcleo estrutural (figura 22): 

 Gesso cartonado 0,013m; 

 Painel OSB 0,015m; 

 Lã de rocha 0,2m; 

 Painel OSB 0,015m; 

 Aglomerado de cortiça 0,06m; 

 Reboco 0,03m. 

 

 

Figura 22 - Esquema da constituição da solução. 

 

Pré-fabricação do elemento parede Quark 

Os provetes foram construídos nas instalações da Portilame, com recurso a pessoal 

especializado, resultando um produto final com qualidade garantida e geometria de acordo 

com a desejada. A produção dos paineis está representada na figura 23: 
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a) colocação dos perfis em esquadria  b) fixação dos perfis de madeira 

   

c) fixação dos perfis laterais   d) fixação da malha quadrada 

   

e) provetes de parede simples  f) provete de parede parcial 

Figura 23 - Construção dos provetes 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Avaliação dos desempenhos mecânicos, térmicos e acústicos 

 

A parede da envolvente exterior tem uma função estrutural, pelo que é de grande interesse que 

se realizem ensaios que permitam obter o seu comportamento mecânico e ainda que se 

apliquem métodos que permitam a previsão do seu comportamento térmico e acústico. 

 

4.1.1. Previsão do desempenho mecânico 

 

Âmbito  

Para avaliação do comportamento mecânico das paredes Quark, foi definida uma campanha 

experimental de acordo com a norma EN 12512, onde são especificados os métodos de teste 

para a determinação da ductilidade, diminuição da força e dissipação de energia das ligações 

mecânicas sob carregamentos cíclicos. A quantificação desta última tem principal relevo no 

dimensionamento de edifícios com paredes resistentes de madeira. Como já foi referido, a 

parede em estudo é responsável pela resistência às ações horizontais, tendo o corte atuante no 

seu plano como o principal mecanismo resistente de contraventamento. 

Campanhas de ensaio 

Foram construídos cinco provetes para ensaio descriminados na tabela 6 e a partir daí 

definiram-se duas campanhas de ensaios, onde: 

 A primeira campanha serviru para analisar o comportamento da estrutura perfilada de 

madeira e a contribuição das placas de fecho para a sua rigidez. A ancoragem nesta 

campanha era feita a uma base de betão; 

 A segunda campanha de ensaios focou-se no painel completamente fechado e fixo a uma 

base de madeira, para que se simule uma condição semelhante à aplicada em obra. 
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Tabela 6 - Campanha experimental 

 DESIGNAÇÃO ESTRUTURA 

MEIO DE 

FIXAÇÃO 

À BASE 

MÉTODO 

DE ENSAIO 

 

1ª 

Campanha 

S 

Estrutura de parede 

composta unicamente 

pelos perfis de madeira 

[Fig.21a)b) e)] 

Parede 

ancorada à 

base de betão 

por varões de 

aço 

Ensaio 

monotónico 

P 

Estrutura de parede 

composta pelos perfis 

de madeira e uma placa 

OSB fixo em um dos 

lados [Fig.21 b) e)] 

Parede 

ancorada à 

base de betão 

por varões de 

aço 

Ensaio 

monotónico 

C 

Estrutura de parede 

composta pelos perfis 

de madeira fechado em 

ambas as faces por 

placas de OSB 11mm 

[Fig.21 c) f)] 

Parede 

ancorada à 

base de betão 

por varões de 

aço 

Ensaio 

monotónico 

CC1 

Estrutura de parede 

composta pelos perfis 

de madeira,  fechado 

em ambas as faces por 

placas de OSB11mm 

[Fig.1.c)f)] 

Parede ligada 

à base de 

madeira por 

chapas 

metálicas 

Ensaio 

monotónico 

 

2ª 

Campanha 

CC2 

Estrutura de parede 

composta pelos perfis 

de madeira, fechado 

em ambas as faces por 

placas de OSB11mm 

[Fig.1.c)f)] 

Parede ligada 

à base de 

madeira por 

chapas 

metálicas 

Ensaio 

cíclico 
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Esquema de ensaio 

Pela norma ISO/FDIS 21581:2010, o esquema de ensaio a adotar deve ser aquele capaz de 

produzir as condições de fronteira, que permita avaliar a resposta ao corte da parede e 

assegurar que a sua total capacidade de corte é atingida. Contudo, para aplicação à solução 

Quark, o esquema de ensaio adotado, representado na figura 24, foi definido de forma a 

traduzir a realidade construtiva em madeira, nomeadamente elementos de ancoragem da 

parede à base de betão e ferragens metálicas para fixação do painel de madeira, representado 

na figura 25. 

 

Figura 24 – Esquema de ensaio: 1) base de apoio ao provete; 2) provete de ensaio; 3) viga de 

madeira para transmissão de esforços ao provete; 4) célula de carga; 5) parede de reação da 

célula de carga; 6) ancoragem;7) dispositivos de medição no plano; 8) dispositivo de medição 

de deslocamentos horizontais 

 

 

a) ancoragem com varões b) fixação com chapa metálica 

Figura 25 - Fixação dos provetes à base 
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A viga de madeira para transmissão de esforços foi conetada corretamente ao topo do provete, 

permitindo uma distribuição uniforme de carga lateral. Fixo à viga estava um atuador, 

representado na figura 26, instalado numa parede de reação com uma capacidade de aplicação 

de 500 kN de carga, com o objetivo de transferir os efeitos de compressão e tração. 

 

Figura 26 - Cabeça do atuador fixo à viga de transmissão de esforços 

 

Para avaliar a rigidez da estrutura aplicaram-se transdutores de deslocamento 

estrategicamente posicionados, de modo a serem controladas as deformações no plano (figura 

27a) e os movimentos de rotação (figura 27b), e na figura 28 apresenta-se o provete a ser 

monotorizado. 

 

a) deformação    b) rotação 

Figura 27 - Controlo das deformações e deslocamentos 
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Figura 28 - Monitorização do provete 

 

Procedimentos de ensaios 

 Ensaio monotónico – pressupõe a aplicação de uma carga/deslocamento, sempre no  

mesmo sentido com evolução gradual para que não ocorram efeitos dinâmicos. A carga 

lateral, F, foi imposta ao provete por controlo de deslocamento a uma velocidade 

constante de 0.15 mm/s, respeitando o intervalo de velocidade referido na norma EN 

12512:2001, definido entre 0.02 mm/s a 0.2 mm/s. Primeiramente, foi aplicada ao provete 

uma força de compressão traduzida em 6 mm de deformação para estabilizar o provete. 

Após isso foi aplicada uma nova carga de compressão até atingir aproximadamente o 

curso máximo do atuador, voltando posteriormente à posição inicial, representado nos 

gráficos das figuras 29 e 30: 
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FIGURA 29 - GRÁFICO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ENSAIO MONOTÓNICO 

 

 

FIGURA 30 - GRÁFICO TÍPICO DA CURVA FORÇA – DESLOCAMENTO 

 Ensaio cíclico – a carga/deslocamento neste ensaio requer a aplicação de uma 

carga/deslocamento suficientemente lenta para que não ocorram efeitos dinâmicos. Porém, 

neste ensaio irão haver inversões de sentido. 

A norma EN 12512:2001 propõe o seguinte método, exposto na figura 31, para que se 

determine o correto e completo ciclo de ensaio. 

 

Figura 31 - Procedimento cíclico presente na norma EN 12512:2001 
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Na determinação das amplitudes pressupõe-se o conhecimento estimado do deslocamento 

elástico (Vy) em que o valor pode ser calculado analiticamente, por expêriencia ou por um 

prévio ensaio monotónico. Para o caso em estudo foi adotada a ultima opção para 

determinar o procedimento cíclico de ensaio do painel de parede Quark. 

Foram definidos vários ciclos, o primeiro resulta da aplicação de uma força de 

compressão até que se atinja os 25% de deslizamento estimado, após isso é descarregado 

até ao estado inicial e posteriormente impõe-se uma força de tração simétrica à força de 

compressão. Terminado o primeiro ciclo, inicia-se um segundo de compressão e tração 

que termina quando atingido 50% de deslizamento estimado. Este procedimento repete-se 

três vezes, mas correspondendo a 75% do deslizamento estimado e outras três 

correspondendo a 100% do deslizamento estimado. A curva obtida será idêntica à 

apresentada nas figuras 32 e 33. 

 

Figura 32 - Curva envolvente resultante; definição da perda de energia 

 

Figura 33 - Taxa de amortecimento equivalente para um ciclo 
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4.1.2. Previsão do desempenho acústico pela metodologia simplificada 

 

Neste sub-capítulo o elemento Quark parede-exterior será considerado como um elemento 

simples, uma vez que pela analíse mecânica, realizada primeiramente, a parede demonstra que  

cumpre os requisitos estruturais com apenas uma uma placa OSB. No sentido de minimizar os 

custos foi decidido que seria possível a substituição da placa interior OSB por qualquer outra 

alternativa da preferência do consumidor final. Assim, seguindo um carater conservador o 

elemento será considerado como simples, para que seja demonstrado que a parede mesmo na 

sua pior forma assegura os requisitos funcionais.    

 

Índice de atenuação sonora 

Aplicando as equações (3) e (4) apresentadas por Mateus e Tadeu 2004, referentes à lei 

experimental da massa a uma frequência de 500Hz, é possivel determinar o índice de 

atenuação sonora em paredes simples, ou seja, sem caixa-de-ar.  

Em elementos duplos consegue-se um melhor isolamento acústico comparativamente a um 

elemento simples, com igual massa superficial. As equações a aplicar para estes são (5) e (6).  

 

Correções da curva inicial 

Para o traçado da curva estimativa do isolamento sonoro, a partir da curva inicial proveniente 

das leis experimentais da massa e frequência, tem de se proceder à sua correção, 

representando as quebras das frequências críticas do elemento em estudo, as quebras dos 

modos próprios de vibração por flexão transversal e as quebras de ressonância do conjunto 

panos e caixa-de-ar, quando exista. 

 Quebras por modos próprios de vibração: 

As quebras dos modos próprios de vibração apenas têm significado em placas finas. Assim, as 

frequências próprias de vibração em elementos com espessura considerável não se encontram 

na gama do audível, logo não representam qualquer importância na eficiência do isolamento 

acústico. Para obtenção dos modos próprios de vibração aplica-se a equação 7 (Tadeu & 

Mateus 2001): 
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      (7) 

Onde: 

a, b – comprimento e largura da placa, respetivamente (m); 

n, m – número de modos de vibração; 

ρ – massa por unidade de volume do material que constitui a placa (kg/m3); 

h – espessura da placa (m); 

D – rigidez da placa (N.m) (8). 

A rigidez da placa consegue-se pela equação: 

=       (8) 

Onde: 

E – módulo de Young ou módulo de elasticidade (N/m2); 

coeficiente de Poisson. 

Pela equação 7, de onde se obtém os modos próprios de vibração, conclui-se que são vários os 

modos, porém são apenas os primeiros que mais influenciam o isolamento acústico. Os modos 

próprios de vibração não serão considerados, uma vez que a solução Quark tem uma 

espessura considerável não tendo por isso influência direta no isolamento acústico. 

 Frequência critica 

Devido ao efeito de coincidência existe uma correção a ser feita. A frequência crítica é a 

menor frequência em que o efeito de coincidência pode acontecer, obtido pela equação (9): 

 

 fc=   (9) 

 

Onde a frequência critica, para  um centímetro de espessura de material, é obtida por consulta 

dos valores da tabela  18 presente no anexo I. 

Para materiais em que não estejam tabelados a frequência crítica é obtida por aplicação da 

equação 10 proposta por Mateus e Tadeu  (Tadeu & Mateus, 2001): 
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 fc =      (10) 

 

ou pela  equação 11 proposta por Meisser: (Meisser, 1975) 

  fc =      (11) 

Onde: 

c – velocidade de propagação do som (m/s); 

h – espessura do elemento (m); 

ρ – densidade do material (kg/m3); 

 coeficiente de Poisson; 

E – módulo de Young ou módulo de elasticidade (N/m2). 

 

Ressonância de conjunto 

Devido à ressonância do conjunto, existe também uma correção a ser feita, porém esta aplica-

se apenas a elementos com caixa-de-ar. A frequência de ressonância do conjunto é a 

frequência para uma amplitude de vibração máxima, ocorrendo quando há excitação de ambos 

os panos. Para uma frequência igual a um dos panos, onde se dá uma acumulação de energia 

vibratória, origina o aumento significativo da amplitude de vibração do conjunto. A 

frequência de ressonância só deve ser considerada no intervalo de frequências audíveis 

(100Hz e 3150 Hz) (NP 2073:1974). 

Em elementos duplos a frequência de ressonância do conjunto, é obtida pela equação 12: 

 

 fress=84      (12) 

Onde: 

d – espessura da caixa-de-ar (m) 

m1 e m2 – massa dos panos constituintes da parede (kg/m2) 
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Reflexões múltiplas no interior das caixas-de-ar 

Este fenómeno amplia o som no interior da caixa-de-ar, e é obtido pela equação 13: 

 

 fn=n×      (13) 

Onde: 

n - número natural (1,2,3, …,n); 

c – velocidade do som no ar ao nível do mar (340 m/s); 

d – espessura da caixa-de-ar (m). 

As quebras de isolamento devido a estas frequências têm valores superiores na primeira 

frequência, decrescendo nas seguintes. A amplitude varia em função da absorção do material 

presente no interior da caixa-de-ar. 

Curva estimativa de isolamento a sons aéreos  

Após o cálculo das correções a aplicar na curva estimativa de isolamento sonoro, poder-se-á 

traçar a curva estimativa de isolamento sonoro. Será agora descrito o procedimento para 

elementos simples. 

A representação das várias curvas deve ter em conta algumas regras de escala. No eixo das 

abcissas representa-se a frequência (f), em bandas de 1/3 de oitava, tendo de a escala ser 

logarítmica, onde corresponde a uma distância entre bandas de frequência de 5mm. O eixo 

das ordenadas representa o índice de redução sonora (R) em escala linear, onde 10 dB 

corresponde a 20 mm. 

Posto isto, a obtenção do índice de redução sonora de um elemento simples é conseguida pelo 

traçado de uma curva (f - frequência, R - atenuação sonora), levando em consideração a massa 

da parede, a sua rigidez e as perdas internas: 
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Traçado da curva 

 

1. Sabendo a massa do elemento, por aplicação da lei experimental da massa a 500 Hz pela 

equação (3), determina-se o índice de atenuação sonora e assinala-se no gráfico; 

2. Representa-se a reta com declive de 4 dB por oitava, correspondente à lei da frequência; 

3. Determinam-se e representam-se as perdas internas na respetiva frequência. A marcação 

das quebras é sempre feita desde a curva da lei experimental da Frequência (inclinação de 

4 dB por oitava); 

4. Representa-se o ponto correspondente à frequência critica. A partir desse ponto traça-se a 

curva de isolamento com uma inclinação de 10 dB por oitava. Quando ocorre o 

cruzamento desta com a curva da lei experimental da frequência, traça-se uma nova reta 

com inclinação de 6 dB por oitava; 

5. A partir dos 100 Hz, ou um pouco acima das primeiras frequências de ressonância (caso 

estejam próximo ou acima dos 100 Hz), traça-se uma reta com inclinação de 6 dB por 

oitava. 

No gráfico da figura 34 exemplifica-se como se devem representar as quebras e as inclinações 

presentes na curva de redução sonora de um elemento simples. 

 

Figura 34 - Marcação do índice de redução sonora num elemento simples 

Com o gráfico traçado, retiram-se os valores de R para as frequências de 125, 250, 500, 1000, 

2000 e 4000 Hz. Sendo que estes valores vão ser necessários para o cálculo do isolamento 

sonoro (R). 
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 Ajuste das curvas 

Compara-se a curva de referência (Figura 35) à curva dos valores estimados, considerando 

que o desvio negativo para uma dada banda de frequência se dá quando o valor estimado é 

menor que o de referência. Os valores de R devem ser elevados em espaçamentos de 1 dB. 

Quando se compararem as duas curvas, pela norma EN ISO 717-1:1996 (CEN 1996a), a soma 

dos desvios desfavoráveis deve ser menor do que 32 dB, mas aproximar-se o tanto quanto 

possível de 32 dB na gama estimada em terços de oitava inferior a 10 dB e ser o mais próximo 

possível de 10 dB para a gama estimada em oitavas. 

 

Figura 35 - Curva de referência para os valores estimados de isolamento sonoro a sons de 

condução aérea, normalizado - EN ISO 717-1:1996 (CEN 1996a) 

Os valores da curva de referência para isolamento a sons de condução aérea, em bandas de 

frequência de 1/1 de oitava encontram-se na tabela 7. 

Tabela 7 - Descrição paramétrica da curva de referência para isolamento a sons de condução 

aérea, em bandas de frequência 1/1 oitava  

Frequência (Hz) Índice de redução sonora (dB) 

125 R 

250 R+9 

500 R+16 

1000 R+19 

2000 R+20 

4000 R+20 
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Para estimar o índice de isolamento sons de condução aérea num elemento heterogéneo, seja 

simples ou múltiplo, que tenha diferentes caraterísticas de isolamento sonoro na sua 

composição ao longo da superfície, como paredes com portas ou janelas, aplica-se a seguinte 

equação: 

R=10 log      (14) 

Onde:  

R – índice de redução sonora homogeneizado (dB); 

Ri – índice de redução sonoro do componente i (dB); 

Si – área do componente i (m2). 

 

Quantificação da transmissão marginal 

A transmissão marginal entende-se como toda a propagação de energia sonora que advém 

indiretamente, ou seja, é a energia que não atravessa diretamente o elemento. A transmissão 

marginal é em função das caraterísticas das junções em T ou L, mais concretamente das 

reações entre as massas superficiais dos elementos que dividem um compartimento e do 

amortecimento que estas podem causar. Os casos em que a transmissão marginal tem maior 

interesse referem-se às uniões entre elementos com bastante peso e elementos com menor 

peso (Patrício, 1999). 

 

 

Figura 36 - Representação da transmissão marginal (Patrício 1999) 

Com isto retira-se o índice de redução sonora ponderado (Rw) pela seguinte equação: 

R’w = Rw – ΔTM     (15) 
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Onde: 

R’w- índice de redução sonora ponderado aparente (dB); 

Rw - índice de redução sonora ponderado (dB) 

ΔTM - fator de correção relativo à influência da transmissão marginal (dB) 

Para o fator correção relativo à transmissão marginal entre o interior e o exterior, o valor a 

tomar pela norma EN 12354-3:2000 (CEN 2000c) é de ΔTM 2dB no calculo de R’w apartir do 

índice R’w (Almeida & Silva 2011).  

Para o fator de correção relativo à transmissão marginal entre espaços interiores definem-se os 

seguintes valores (Mendonça 2005): 

 ΔTM = 0 se Rw  ≤ 35d B, se a massa superficial do elemento divisor for igual à massa 

dos elementos adjacentes; 

 ΔTM = 3dB se 35 < Rw ≤ 45 dB, se a massa superficial do elemento divisor for bastante 

inferior que a massa dos elementos adjacentes; 

 ΔTM indefinido se Rw  >  45 dB, se a massa superficial do elemento divisor for bastante 

superior que a massa dos elementos adjacentes (podendo variar entre 3 dB a 10 dB) 

(Almeida & Silva 2011) . 

 

Redução sonora aparente e índice de isolamento sonoro a sons aéreos 

No âmbito do desempenho do isolamento sonoro a sons aéreos, relaciona-se o índice de 

redução sonora com o índice existente na regulação em vigor. 

Relativamente a Portugal o regulamento indica o uso do índice de isolamento a sons de 

condução aérea padronizado (Dn,w), sendo que para áreas inferiores a 5 m2 o Dn,w será igual 

ao R’w. 

Para isolamento a sons aéreos exteriores ao edifício, o efeito da transmissão marginal é menor 

ao que se verifica entre dois espaços interiores, pela norma EN 12354-3:2000 (CEN 2000c) é 

recomendável aplicar um valor relativo às transmissões marginais de 2dB no cálculo de R’w a 

partir do índice R’w (Almeida & Silva 2011). 
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4.1.3. Previsão do coeficiente de transmissão térmica 

 

Coeficiente de transmissão térmica em elementos opacos (U) 

O coeficiente de transmissão térmica de um elemento é indicador da quantidade de energia 

transferida através da referida solução. Este parâmetro é obtido por aplicação da equação, 

presente na norma europeia EN ISO 6946: 

 

          (16) 

Onde: 

Rj – resistência térmica da camada j (m2.ºC/W); 

Rsi – resistência superficial térmica interior (m2.ºC/W);  

Rse - resistência superficial térmica exterior (m2.ºC/W);  

Esta equação é válida para elementos constituídos por um ou vários materiais, sendo que cada 

camada deverá ter espessura constante. 

 

Resistência térmica 

As resistências térmicas superficiais exteriores e interiores (Rse e Rsi) são definidas segundo a 

posição do elemento em estudo e do sentido do fluxo do calor. Estes valores encontram-se 

tabelados no REH no Despacho nº 15793-K/2013 e são apresentados na tabela 22 do anexo II 

(REH 2013). 

Para o cálculo do coeficiente de transmissão térmica de um elemento de separação entre um 

espaço interior e um espaço interior não útil ou edifício adjacente, devem consideram-se duas 

resistências térmicas superficiais interiores Rsi. 

Para o cálculo da resistência térmica dos espaços de ar não ventilados Rar, como por exemplo, 

caixas-de-ar, aplicam-se os valores tabelados no despacho Despacho nº 15793-K/2013 do 

REH apresentados na tabela 23 do Anexo II. Contudo, os valores de resistências térmicas de 

espaços de ar, em espaços não ventilados, fracamente ventilados ou até fortemente ventilado, 

podem ser consultados na norma EN ISO 6946 e em publicações do LNEC. 
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Em espaços de ar com uma espessura superior a 300mm, não se considera apenas uma 

resistência térmica, pois o balanço de perdas e ganhos térmicos deve ser obtido segundo a 

norma EN ISO 13789.  

No entanto, dado que a solução de parede Quark é considerada elemento simples, não se 

aplica a resistência térmica dos espaços de ar não ventilados.   

O cálculo da resistência térmica para cada camada constituinte da solução construtiva, 

demonstrado na equação 17, é obtido pelo quociente entre a espessura da camada de cada 

matéria e a condutibilidade térmica (λ). 

 

Rj =       (17) 

Onde: 

e – espessura (m) 

λ – condutibilidade térmica. 

A condutibilidade térmica de cada matéria foi obtida por consulta do ITE 50, os valores 

utilizados encontram-se na tabela 21 do Anexo II.  

 

Divisão climática do País 

Conforme o disposto no Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação 

o País encontra-se dividido em três zonas climáticas de Inverno (I1, I2 e I3) e três zonas 

climáticas de verão (V1, V2 e V3) (figura 37). Estas divisões foram feitas segundo alguns 

critérios presentes no REH (2013). 

   

Figura 37 - Zonas climáticas de inverno e verão. 
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No REH é apresentado o coeficiente de transmissão térmica de referência, em vigor até 31 de 

dezembro de 2015 e atualização a 31 de dezembro de 2015, e respetivos valores máximos. 

Este define ainda que nenhum elemento da envolvente opaca do edifício, paredes, pavimentos 

ou coberturas, deve ter um coeficiente de transmissão térmica maior que os valores máximos. 

Apresenta-se nas tabelas 24 e 25 do Anexo II os valores referentes aos coeficientes de 

transmissão térmica superficiais de referência e máximos admissíveis de elementos opacos. 

Posto isto, terá que ser feito um comparativo com o coeficiente de transmissão térmica obtido 

da solução em estudo, com o regulamentado. 
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

5.1. Comportamento mecânico 

 

1ª Campanha – verificação da contribuição das placas de fecho no sistema Quark 

Esta primeira campanha teve como objetivo avaliar a contribuição das placas aglomeradas de 

madeira (OSB) usadas no fecho do painel. 

Provete simples-S: os ensaios foram iniciandos com o provete simples, constituído apenas 

pelos perfis de madeira. Os resultados obtidos da monitorização apresentam-se no gráfico 5. 

 

a)     b) 

 

c)     d) 

Figura 38 - Resultados do ensaio do provete S: a) deformação do provete medido pelo 

atuador; b) controlo das deformações do provete; c) distorção do provete; d) rotação do 

provete 
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Pela análise dos gráficos da figura 38, pode-se verificar que o provete apresenta uma rigidez 

significativamente baixa. São visíveis as deformações no provete na figura 39: 

 

Figura 39 - Ensaio do provete S 

 

Verificou-se então que a malha é incapaz de resistir a qualquer ação horizontal. A ligação 

articulada entre o montante vertical e a travessa horizontal superior e inferior faz com que o 

painel funcione como um sistema hipostático. 

Este comportamento comprova-se pelas curvas força-deslocamento dos gráficos a), b) e c) da 

figura 38. A secção da curva resultante da compressão do provete apresenta uma simetria 

quase perfeita à curva resultante da “descompressão”. No decorrer do ensaio não se verificou 

o fenómeno de rocking, comprovado pelo deslocamento vertical praticamente inexistente 

representado na gráfico d) da figura 38. 

Provete parcial-P : No ensaio do provete P foram aplicados os mesmos pressupostos do ensaio 

ao provete S. 

 

Figura 40 – Ensaio do provete P 
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Apresentam-se os gráficos obtidos da monitorização deste ensaio na figura 41. A sua análise 

permite constatar desde logo o aumento da capacidade de reação do provete às ações 

horizontais. Esse acréscimo de rigidez deve-se à presença da placa OSB, de caraterísticas 

estruturais, fixo a uma das faces do painel. 

A placa aglomerada funciona como contraventamento do sistema de perfis de madeira, 

impedindo que este se deforme no seu plano quando aplicada a força horizontal. Com o 

contraventamento o sistema deixa de ser hipostático. Pode observar-se através do gráfico da 

figura 41 a), por ser o que traduz as deformações ao nível da aplicação da força F, que o 

provete atingiu a sua capacidade máxima próximo dos 50 mm de deformação, apresentando 

decréscimo de energia durante o ciclo de compressão. 

 

a)      b) 

 

c)      d) 

Figura 41 - Resultados do ensaio do provete P: a) deformação do provete medido pelo 

atuador; b) controlo das deformações do provete; c) distorção do provete; d) rotação do 

provete 
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Os gráficos das figuras 41a) e 41b) ilustram a diferença de rigidez do provete quando 

comprimido e descomprimido. Como era de esperar, o provete perde a sua capacidade elástica 

não conseguindo atingir a sua posição inicial F= 0 kN. 

Apesar do acréscimo de resistência no plano, o gráfico a figura 41d) indica que não existiu o 

fenómeno rocking, já que o deslocamento rotacional do provete quase não existiu. Porém a 

deformação do painel, figura 42a), originou o arrancamento dos parafusos na zona previsível 

de concentração de tensões de tração como apresentado na figura 42b). 

 

  

a)    b)    

Figura 42 - a) deformação do provete P; b) rotura na ligação 

 

Provete completo-C: O ensaio do provete C foi realizado seguindo os mesmos moldes dos 

ensaios anteriores, com a particularidade de se ter usado uma célula de carga, colocada antes 

do fecho total do painel, representada na figura 43. A aplicação deste equipamento permitiu 

registar a força máxima de arranque do varão que serve de ancoragem correspondente à força 

de tração resultante da carga horizontal aplicada. 
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a)                                                               b) 

Figura 43 - Provete C: a) parcialmente aberto para a colocação da célula de carga; b) provete 

C pronto a ensaiar 

Observando os gráficos da figura 44, pode verificar-se que a carga máxima atingida durante o 

ciclo de compressão do provete anterior, registando um valor que ronda os 20 kN. Essa carga 

foi atingida quando o provete atingiu uma deformação de aproximadamente 55 mm [medição 

registada pelo atuador –  figura 44a)]. 

 

 

a)       b) 
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c)     d) 

Figura 44 - Resultados do ensaio do Provete C: a) deformação do provete medido pelo 

atuador, b) controlo das deformações do provete; c) distorção do provete; e d) rotação do 

provete 

A rotura deu-se, à semelhança do provete anterior, na ligação entre o perfil vertical e o perfil 

horizontal inferior pelo arranque dos parafusos, representado na figura 45b). 

 

  

a)     b) 

Figura 45 - Provete C: a) deformação do provete; b) rotura na ligação 
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Parede fechada com ancoragem à viga de madeira – provete CC1: a definição do 

procedimento de ensaio cíclico pressupôs um prévio ensaio estático monotónico, tal como 

recomendado na norma EN 12512:2001. Deste ensaio obtiveram-se os resultados 

representados nos gráficos da figura 46. 

 

a)                                                                       b) 

 

c)                                                                          d)  

Figura 46 - Resultados do ensaio do provete CC1: a) deformação do provete CC1 medido pelo 

atuador; b) controlo das deformações do provete; c) distorção do provete; d) rotação do 

provete 

 

Tratamento de resultados 

Foram analisados 3 tipos de provetes: provete da parede sem a aplicação das placas de fecho 

(Provete S), provete com apenas uma placa de fecho fixa aos perfis de madeira (Provete P) e 
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um provete de parede com ambas as placas de fecho fixas à estrutura (Provete C). A estes 

aplicou-se um carregamento estático monotónico horizontal, em que os resultados 

apresentam-se resumidos no gráfico da figura 47: 

 

Figura 47 - Gráfico comparativo da rigidez entre os vários provetes 

 

Os valores obtidos transmitem uma visão geral do comportamento principal das configurações 

testadas. Os processamentos dos dados foram feitos utilizando diferentes modelos, indicados 

na norma EN 12512 e na ISO 21581, onde se calcula: 

 A rigidez segundo a ISO 21581 – Kiso 

 

Kiso =       (18) 

Onde: 

𝛿𝑎 e 𝛿𝑏 são os deslocamentos registados a 40% e 10% da força máxima, 𝐹𝑚𝑎𝑥, 

respetivamente. 

 A rigidez inicial, K0, e final, K1, fazendo o ajuste da curva bilinear impondo que a área 

sob as curvas são iguais – figura 48; 

 A rigidez obtida pelo declive da reta resultante da linha de tendência da força-

deslocamento, compreendida entre 10% e 40%, Km – figura 49. 
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Figura 48- Definição dos parâmetros do modelo global adotado para simulação do 

comportamento dos painéis. Cálculo da rigidez, K0 e K1 pela curva bi-linear 

 

 

Figura 49 - Cálculo da rigidez Km através do declive da reta 

Na tabela seguinte apresentam-se os resultados obtidos quando aplicada a metodologia 

descrita previamente. 
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Tabela 8 - resultados obtidos dos ensaios monotónicos aos provetes 

P
ro

v
et

e
 

F
m

a
x
 (

K
N

) 

Rigidez, K (N/mm) 

 

 

Deslocamento 

elástico (mm) 

 

 

Ductilidade 

μ 

Momento 

de 

rotação  

 

(kN,m) 

Força 

de 

tração 

(kN) 

KISO Km K0 K1 Vy μm μu Mt Ft 

S 1,14 23,72 22,5 23 6,49 29,43 2,07 3,28 2,22 1,78 

P 10,83 439,1 439,4 266,9 84,11 35,09 0,84 2,44 21,12 16,89 

C 19,03 761,2 772 684,4 125,9 21,99 1,13 3,3 37,11 29,69 

Cc1 40,5 950 974,6 925,2 276 25,15 2,34 3,97 78,98 63,18 

 

 

Figura 50 - Rigidez dos provetes, segundo vários modelos 

Observando o gráfico da figura 50, pode constatar-se que o valor da rigidez, K, determinado 

pela norma ISO 21581, KISO, e pelo declive da reta, Km, são bastante aproximados. A rigidez 

calculada com base no deslocamento elástico do provete, K0, é mais conservativa que as 

calculadas atrás. A figura mostra ainda que a rigidez do provete depois de atingido o 

deslocamento elástico decresceu substancialmente. 

Comparando os vários provetes percebe-se a grande rigidez do provete de parede fechada 

ancorada a uma viga de madeira, provete CC1. Importa salientar o acréscimo de rigidez do 
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provete CC1 em relação ao provete C, uma vez que ambos os provetes são iguais com a única 

diferença nas condições de fronteira. A ligação metálica usada para ancorar o provete à 

madeira dotou o provete CC1 de maior rigidez. 

Conclui-se que a rigidez no plano do provete simples é praticamente desprezável. Verifica-se 

ainda que a presença de dois painéis OSB aumenta para o dobro a rigidez da parede com 

apenas um painel de fecho em OSB. 

 

2ª campanha – cálculo da dissipação de energia 

Esta segunda campanha experimental consistiu em realizar um ensaio cíclico a um provete de 

painel de fecho com a mesma configuração e as mesmas condições de fronteira que o provete 

CC1, com o objetivo de quantificar a dissipação de energia decorrente da aplicação de vários 

ciclos de carga. Para tal, recorreu-se ao ensaio monotónico realizado ao provete de parede 

completamente fechado e ancorado à madeira, CC1 uma vez que foi o que registou maior 

rigidez. 

Utilizando o deslocamento elástico Vy do provete CC1 definiu-se, segundo a norma EN 

12512, a amplitude cíclica (tabela 9) do ensaio a aplicar do provete em teste e que é ilustrado 

no gráfico. 

 

Tabela 9 - Amplitude de ciclos 

  Nº de ciclos Amplitude (mm) 

Passo 1 1 ±6,25 

Passo 2 1 ±12,5 

Grupo ciclos I 3 ±18,75 

Grupo de ciclos II 3 ±25 

Grupo de ciclos III 3 ±50 

Grupo de ciclos IV 3 ±100 
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Figura 51 - gráfico do deslocamento cíclico 

O passo 1 e 2, composto por 1 ciclo cada, consistiu na aplicação de uma carga de compressão 

traduzido num deslocamento positivo e uma carga de tração mediante um deslocamento 

negativo de 6.25 e 12.5mm, respetivamente. Após esses passos, são induzidos 3 grupos de 

ciclos de carga descarga, os grupos 1, 2 e 3, que são apresentados na tabela acima. 

Resultados do provete CC2: os resultados das curvas força-deslocamento decorrentes da 

aplicação da carga cíclica estão expostos nos gráficos da figura 52. 

 

a)                                                                                                 b) 

Figura 52 - Resultados do provete CC2: a) deformação do provete medido pelo atuador; b) 

controlo das deformações do provete 

A interpretação dos testes cíclicos foi feita inicialmente por descrição do primeiro ciclo. 

Porém, existem duas hipóteses para se definir um ciclo, a primeira seria pelos pontos de 
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deslocamento máximo, enquanto que a segunda seria pelos pontos de carga máxima por ciclo. 

Apesar da EN 12512 não definir claramente como gerar um ciclo, Flatscher, Bratulic & 

Schickhofer (2013) apontam os ciclos do 2º tipo para determinar os valores de carga máxima 

(Fmax), rigidez inicial (K0) e ductilidade (μ). 

Através da análise do gráfico 12a), isolou-se cada ciclo de carga e descarga no sentido de se 

avaliar a energia potencial disponível e a energia dissipada em metade do ciclo. A 

metodologia de cálculo segue os pressupostos apresentados na norma EN 12512:2001 (figura 

33). Com base na área definida pela curva força-deslocamento respeitante à zona de 

compressão calculou-se a energia potência disponível, Ep, registada em cada ciclo pertencente 

ao grupo de ciclos I (figura 53). A energia dissipada em metade por metade do ciclo, Ed, 

corresponde à área de um triângulo cujos vértices são definidos pelos pontos de carga máxima 

e deslocamento respetivo. Este procedimento foi aplicado para o grupo de ciclos II e III. 

 

a)      b) 

 

c) 

Figura 53 - Cálculo da energia potencial disponível do Ciclo 1, 2 e 3 pertencente ao grupo de 

ciclos I 
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A dissipação de energia, Veq, é um parâmetro não dimensional que expressa o amortecimento 

estrutural ou energia dissipada dentro da própria estrutura resultante da repetida deformação 

interna. É calculada seguindo a EN 12512, pela seguinte fórmula: 

            (19) 

A diminuição da força ΔFc corresponde à redução da carga apos serem aplicados três ciclos de 

carga e descarga correspondente a cada grupo de ciclos. Apresentam-se os seguintes 

resultados para o ensaio cíclico na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Resultados do ensaio clíclico 

Grupo 

de 

Ciclos 

Ciclo 

Fmax Ed Ep veq ΔFc 

(kN) (kN.mm) (kN.mm)   (kN) 

I 

1 13,58 127,31 43,9 0,462  

2 12,62 118,31 36,84 0,511 1,05 

3 12,53 117,47 47,11 0,397  

II 

1 16,04 200,5 77,23 0,413   

2 15,81 197,63 85,39 0,368 0,48 

3 15,56 194,5 88,03 0,352   

III 

1 28,89 722,25 256,79 0,448   

2 26,94 673,23 367,21 0,292 8,31 

3 20,58 514,5 285,57 0,212   

 

Da análise de resultados da segunda campanha nota-se a baixa degradação da força e rigidez, 

indicando com isnto um bom comportamento no plano, importante frente às ações horizontais 

(vento e sismo). Assim este paínel é resistente não só a forças monotónicas (estaticas) como 

também é resistente a forças cíclicas, uma vez que este painel é dotado de um bom 

comportamento ductil (capacidade de deformação). 
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5.2. Comportamento acústico 

O método aplicado na previsão do comportamento acústico do elemento construtivo parede da 

solução Quark foi o proposto por Tadeu e Mateus (2001). 

 

Traçado da curva estimativa de isolamento sonoro a sons de condução aérea  

Massa da parede 

Na tabela seguinte estão apresentadas algumas caraterísticas das camadas constituintes do 

painel. 

Tabela 11 - Caraterísticas do Painel Quark 

  Espessura  Massa Volúmica  Massa  Massa total  

Material (m) (kg/m3) (kg/m2) (kg/m2) 

Gesso cartonado 0,013 850 11,05 
 

OSB 0,015 650 9,75 
 

Lã de rocha 0,2 50 10 
 

OSB 0,015 650 9,75 121,55 

Aglomerado de 

cortiça 
0,06 

 
24 

 

Reboco 0,03 1900 57   

 

 

Índice de redução de atenuação sonora a 500 Hz 

Considerando-se a parede como elemento simples recorre-se à equação da lei experimental da 

massa a 500 Hz, uma vez que se trata de uma parede simples e com massa inferior a 200 

kg\m2 aplica-se a equação (3), para uma massa de 121,55 kg/m2 obténdo-se um índice de 

atenuação sonora R500 de 41,12 dB. 

 

Lei experimental da massa  

Recorre-se a esta lei considerando o R500 calculado no ponto anterior, para que se possa obter 

a curva de declive de 4 dB que irá constar no gráfico. Os valores obtidos podem ser 

consultados na tabela 19 presente no Anexo I. 
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Frequência crítica  

A frequência crítica é obtida pela aplicação da equação (9), obtendo-se a tabela resumo 12 

com as frequências críticas e repetivas Quebras para cada camada de material:  

 

Tabela 12 - Frequências críticas do painel Quark e as suas quebras 

Material 
Espessura Massa 

Volúmica 

(kg/m3) 

Frequência 

critica Hz pra 

uma espessura 

de 1cm 

Frequência 

critica 
Quebra Observações 

(cm) 

Gesso 

cartonado 
1,3 850 4000 3077 7 Considerar 

OSB 1,5 650 12000 8000 6 
Não 

considerar 

Lã de rocha Não considerado 

OSB 1,5 650 12000 8000 6 
Não 

considerar 

Aglomerado 

de cortiça 
Não considerado 

Reboco 3 1900 2500 833.3 9 Considerar 

 

Marcação das quebras 

Com as quebras determinadas, serão colocadas no gráfico, pela respetiva frequência crítica. A 

marcação das quebras realiza-se a partir da curva da lei experimental da frequência. Este 

procedimento está descrito e apresentado no gráfico da figura 57 do Anexo I. 

Ajuste da curva  

O procedimento para o ajuste da curva estimativa de isolamento à curva de referência . Este 

procedimento está descrito e apresentado no gráfico da figura 57 do Anexo I. 
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Figura 54 - Marcação da curva de referência 

Comparando a curva de referência com a curva de valores estimados, e depois de ajustada, o 

índice de redução sonora ponderado, RW, é retirado através do valor da ordenada da curva de 

referência para a frequência a 500 Hz. Assim, considerando o painel como um elemento 

simples, o valor de Rw é de 43 dB. 

 

Verificação do regulamento 

Na previsão do isolamento sonoro a sons de condução aérea, para que se obtenha a conclusão 

essencial ao estudo do comportamento acústico da parede Quark, é preciso comparar o 

resultado obtido, índice de redução sonora aparente, com o índice utilizado na legislação em 

vigor. No âmbito nacional, o parâmetro que permite avaliar o desempenho acústico de paredes 

de fachada é o índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea entre o exterior e o 

interior, D,n, w. 

Assim, a R’w é necessário retirar as transmissões marginais. Como a parede pretende dividir o 

ambiente exterior do interior o valor de ∆TM é igual a 2. Assim por aplicação da equação 15 

vem: 

R’w = 43 – 2 = 41dB     

Dado a analise estar a ser realizada a 1m2 o regulamento indica que, Dn,w vai ser igual a R’w, 

ou seja 41dB, uma vez que o regulamento indica que para a conversão do R’w a Dn,w, para 

áreas menores que 5 m2  R’w igual a Dn,w. 
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Segundo a legislação nacional em vigor RRAE, (RRAE 2008), em zonas sensíveis o valor 

exigido para o índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea entre o interior e o 

exterior terá de ser igual ou superior a 28 dB para zonas sensíveis, para zonas mistas o mesmo 

índice deverá ser igual ou superior a 33 dB. 

Por comparação dos resultados obtidos com os exigidos pelo RRAE, verifica-se que a parede 

Quark cumpre os requisitos impostos pela legislação em vigor. 

 

5.3. Comportamento térmico 

 

Resistências superficiais 

 Obtêm-se os valores das resistências térmicas superficiais interiores e exteriores como 

referido no subcapítulo 4.1.3 –  Resistência térmica superficial, levando em conta o sentido do 

fluxo de calor, sendo que numa parede o sentido é horizontal. Os valores Rse  e Rsi, 

respetivamente 0,04 e 0,13 (m2.ºC/W). 

 

Resistências térmicas das camadas 

Para obtenção da resistência térmica para cada camada constituinte da solução recorre-se à 

equação 17. 

Uma vez que são necessárias a espessura e a condutibilidade térmica neste cálculo, analisa-se 

a solução que compõem a parede Quark, obtendo-se a tabela 13. 
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Tabela 13- Materiais, espessuras e condutibilidade térmica da parede Quark 

Material Espessura  Condutibilidade térmica 

Gesso cartonado 0,013 0,25 

OSB 0,015 0,13 

Estrutura em madeira de 

pinho 
0,2 0,14 

Lã de rocha 0,2 0,04 

OSB 0,015 0,13 

Aglomerado de cortiça 0,06 0,065 

Reboco 0,03 1,3 

 

O valor da condutibilidade térmica, λ, de cada material constituinte da parede foi obtido por 

consulta do  ITE50, apresentados na tabela 21  do Anexo II. 

 

Coeficiente de transmissão térmica (U) 

Zona corrente 

Por aplicação da equação (16) Obtém-se:      

 

 

 

Zona com madeira maciça 

Por aplicação da equação (16) obtem-se: 
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Média Ponderada 

 Áréa total  

1,250 × 1,95 = 2,4375m (100%) 

 Área (perfis de madeira)   

(2×0,065×1,95) + (2×0,045×1,95) + (2×0,045×1,250) = 0,5415m (22,2%) 

 Área corrente 

2,4375 – 0,5415 = 1,896 (77,8%) 

 Uponderado =   = 0,20951 m2.º/W 

 

 

Verificação dos requisitos 

Com o cálculo do coeficiente de transmissão térmica, pode agora proceder-se ao comparativo 

apresentado na tabela 14 e na tabela 15, com os requisitos mínimos de qualidade térmica 

impostos pelo REH, sendo que estes valores encontram-se nas tabelas 24 e 25 do Anexo II, 

este comparativo será referente ao que vigora atualmente em Portugal até 31 de dezembro 

2015 e o que entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2016. 

 

Tabela 14 - Resumo dos requisitos mínimos de qualidade térmica para os vários elementos 

com regulamento valido até 31 dezembro 2015 

Elementos Ucalc 
Umáx Uref 

I1 I2 I3 I1 I2 I3 RA 1 

Parede 

exterior 
0,2095 1,75 1,6 1,45 0,5 0,4 0,35 0,8 

1 Regiões autónomas da Madeira e dos Açores, apenas para edifícios na zona I1 
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Tabela 15 - Resumo dos requisitos mínimos de qualidade térmica para os vários elementos 

com regulamento valido a partir de 1 de janeiro 2016 

Elementos Ucalc 
Umáx Uref 

I1 I2 I3 I1 I2 I3 RA 1 

Parede 

exterior 
0,2095 1,75 1,6 1,45 0,4 0,35 0,3 0,8 

1 Regiões autónomas da Madeira e dos Açores, apenas para edifícios na zona I1 

Desta forma depreende-se que a solução quark cumpre os requesitos em qualquer parte do 

território nacional. 

 

5.4. Análise económica 

 

Neste subcapítulo será realizada uma análise económica, relativa aos materiais que compõem 

a solução Quark enquanto elemento de parede exterior, para 1 m2 da solução. 

Este estudo deve englobar todas as particularidades para que se torne rigoroso, de forma a 

constituir um parâmetro fidedigno para que se possa proceder à comparação da solução em 

estudo com soluções mais tradicionais, que à partida apresentam menores custos de produção. 

No caso de edificação com recurso ao sistema Woodenquark, os custos diretos do edifício 

poderão inicialmente ser superiores comparativamente às construções convencionais. Contudo 

esta análise poderá ser contrariada, recorrendo a certas medidas como, diminuição dos custos 

indiretos provenientes do decrescimento do tempo de construção e a diminuição da mão-de-

obra nos custos diretos da edificação pelo sistema Quark, uma vez que a otimização da 

utilização dos materiais é desde cedo programada. 

Uma análise económica referente a um sistema de construção deve englobar as várias fases do 

seu ciclo de vida, construção, utilização, manutenção, reabilitação e por fim, demolição. No 

entanto, nesta secção apenas serão explorados os custos envolvidos ao nível dos materiais 

constituintes da parede em estudo. 

 

Solução construtiva 

A solução construtiva aqui analisada é a mesma apresentada anteriormente referente ao painel 

de parede Quark. Esta solução considera como permanentes todos os materiais utilizados, 
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sendo que estes poderão ser substituídos por outros materiais com caraterísticas idênticas 

desde que assegurem a estabilidade estrutural. 

A elaboração deste painel atende a um conjunto de critérios económicos, sendo então definido 

por: 

 Fácil perceção – pretende-se que a mão-de-obra utilizada na produção consiga facilmente 

entender o conceito que terá de produzir, aumentando assim o rendimento e 

produtividade laboral; 

 Produção programada – este painel possui geometria conciliável com várias placas 

standard de revestimento, uma vez que a madeira pode ser adquirida nas dimensões 

exatas à sua aplicação evitando assim desperdícios. São programados os processos 

construtivos em fábrica no sentido de evitar erros; 

 Redução de tempo em obra – esta redução é conseguida com o préfabrico dos painéis em 

fábrica; 

 Baixa Massa – este painel racionaliza a quantidade de matéria-prima a incorporar nas 

construções; 

 Fácil transporte – o painel pode ser transportado em camiões de dimensões normais; 

 Reutilização – no fim de vida útil podem reutilizar ou reciclar-se os materiais 

constituintes do painel. 

 

Custo de produção do painel 

A composição, quantidade e preços por painel são descritos na tabela 16. Os valores 

referentes ao núcleo estrutural da parede aqui demonstrados correspondem ao preço de 

aquisição do material pela empresa Portilame, sem inclusão do imposto de valor acrescentado 

(IVA), já os valores para os materiais de revestimento foram obtidos por consulta de 

catálogos. Considerou-se para esta análise as dimensões de apenas 1 metro quadrado para 

melhor termo comparativo com outras soluções. 

O fabrico e montagem dos paíneis foram monitorizados, permitindo uma precisa avaliação 

dos custos inerentes à sua produção, conseguindo assim uma estimativa bastante fidedigna.  
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Tabela 16 - Custo de produção de um painel de parede 

Item Unidade Quantidade  €/unidade 
Custo por m2 

de solução (€) 

Núcleo estrutural 

Vigas maciças m3 0,0405 260,00 € 10,53 € 

Painel OSB KOMO 

Smartphy 3 15mm 
m2 1 4,05 € 4,05 € 

Painel OSB KOMO 

Smartphy 3 15mm 
m2 1 4,05 € 4,05 € 

Tela para-vapor m2 1 1,20 € 1,20 € 

Lã de rocha 200mm m2 1 6,00 € 6,00 € 

Ligações HBS Rothoblaas   

6x180 Unidade 1,27 0,15 € 0,19 € 

6x160 Unidade 8,94 0,13 € 1,16 € 

Cola INDU 0205 Kg 0,0513 1,70 € 0,06 € 

Revestimentos 

Gesso cartonado 13mm m2 1 3,39 € 3,39 € 

Aglomerado de cortiça 

60mm 
m2 1 20,26 € 20,26 € 

Reboco (argamassa 

30mm) 
m3 0,03 44,13 € 1,32 € 

 

Total por 

painel (€) 
52,21 € 

 

Conclui-se então que o preço por metro quadrado para a solução Quark enquanto parede 

exterior é de 52,21 €. 
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5.5. Comparação das soluções construtivas 

 

Nesta fase apresenta-se um estudo comparativo entre a solução Quark e algumas soluções 

mais convencionais, enquanto paredes, presentes no estudo do Professor Ricardo Mateus 

(2004), correspondente apenas a paredes exteriores. 

Já com o devido conhecimento da constituição da parede Quark e os valores obtidos das 

análises térmica e acústica bem como os seus custos por metro quadrado, será agora feita uma 

breve apresentação das soluções construtivas convencionais que irão constar neste 

comparativo. 

 

Parede dupla de alvenaria de tijolo vazado 

A parede dupla com panos de alvenaria de tijolo vazado é hoje em dia a principal solução 

construtiva em Portugal. Nesta tipologia de parede consegue-se uma melhoria no isolamento 

térmico devido à caixa-de-ar que é preenchida na sua totalidade ou apenas parte dela com 

isolante.  

Esta solução é composta por tijolo vazado de 15cm no pano exterior e tijolo vazado de 11cm 

no pano interior, a caixa-de-ar tem 4cm e contem isolamento térmico de poliestireno 

expandido extrudido de 2cm, é ainda revestido com reboco tradicional com 1,5cm (Mateus 

2004).  

 

Figura 55 - Parede dupla em alvenaria de tijolo vazado (Mateus 2004) 

 

Vantagens: 

 Não é essencial a mão-de-obra especializada; 

 Matéria-prima abundante em Portugal; 
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 Reduzido custo, devido às muitas empresas que produzem tijolo; 

 Melhor isolamento térmico com tijolo vazado comparando com soluções maciças. 

 

Desvantagens: 

 Produção de grande quantidade de resíduos devido aos tijolos. 

 

Parede simples com reboco armado sobre isolante contínuo pelo exterior 

Esta tipologia de parede com isolamento térmico pelo exterior surgiu com a necessidade de 

melhorar o comportamento térmico da envolvente, melhorando a correção das pontes 

térmicas. 

Esta solução tem como elemento base o pano de alvenaria em tijolo vazado com 22cm, o 

material isolante térmico aplicado é o poliestireno expandido moldado em placas com uma 

espessura de 4cm, consta ainda de reboco armado com 1cm de espessura pelo exterior e 

reboco tradicional pelo interior (Mateus 2004).  

 

 

Figura 56 - Parede simples com reboco armado sobre isolante contínuo pelo exterior (Mateus 

2004). 

Vantagens: 

 Isolamento térmico mais eficiente devido à ausência de descontinuidade na camada de 

isolamento: 

 Maior durabilidade dos elementos construtivos  

 Melhor qualidade do ar interior (previne pontes térmicas e consequentemente 

condensações e desenvolvimento de fungos): 



78 

 

 Menor P.E.C do que a parede dupla. 

 

Desvantagens: 

 Durabilidade não muito extensa; 

 Necessidade de mão-de-obra especializada na aplicação do sistema de isolamento pelo 

exterior; 

 Produção de grande quantidade de resíduos devido aos tijolos. 

 

Resumo das caraterísticas técnico-funcionais  

Relativamente ao isolamento térmico, apesar das soluções em alvenaria serem constituídas 

por elementos vazados, demonstrando ainda assim um bom desempenho em termos térmicos 

a parede Quark consegue um coeficiente de transmissão térmica bem menor, indicando um 

comportamento térmico muito melhor que as paredes de alvenaria no que toca a transmissão 

de energia calorifica. Contudo, dada a baixa massa da parede Quark, a inercia térmica, 

teoricamente, será muito reduzida quando comparada com as paredes de alvenaria, assim a 

acumulação de calor para posterior libertação gradativa é substancialmente maior nas paredes 

de alvenaria dada a sua maior massa. 

No comportamento acústico o índice de atenuação sonora a sons aéreos que a parede Quark, 

embora cumpra os requisitos em vigor, é inferior ao das paredes em alvenaria, esta diferença 

deve-se à elevada massa que o sistema em alvenaria apresenta, promovendo com isto um 

melhor comportamento acústico. 

Apresenta-se a tabela (17) resumindo as caraterísticas técnico-funcionais das várias paredes 

que compõem este comparativo. 
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Tabela 17- Resumo das caraterísticas técnico-funcionais 

Solução construtiva 
Massa 

(kg/m2) 

U 

(W/m2 .ºC) 

Dn,w 

(dB) 

Custo 

(€/m2 ) 

Parede Quark 121.55 0.164 41 52.2 € 

Parede dupla de alvenaria 279 0,7 51 46.68 € 

Parede simples com 

isolamento pelo exterior 
220 0,6 49 41.75 € 

 

A nível do impacto ambiental é de assinalar que a edificação com recurso a paredes de 

alvenaria de tijolo implica a produção de grande quantidade de resíduos, justificado pela 

elevada fragilidade deste material, já a parede Quark conta com uma produção programada 

que possibilita a otimização dos materiais sem que sejam originados resíduos não 

aproveitados. Importa ainda salientar que as unidades de alvenaria estão ligadas 

quimicamente entre si e os elementos estruturais, o que torna a sua reutilização impossível, 

enquanto a parede Quark pode ser em qualquer ocasião desmontada e montada promovendo 

um maior ciclo de vida ao material. 

Como se verifica na tabela 17, a parede Quark apresenta um custo por metro quadrado 

superior às paredes de alvenaria, porém, numa análise económica global, que aborde as 

diversas fases do ciclo de vida de um edifício e a tipologia construtiva Woodenquark esta 

diferença poderá vir a ser atenuada, resultando num custo global menor com a tecnologia 

construtiva Quark. 

Comparando as construções modulares e construção tradicional, temos como exemplos o 

sistema Jular que apresenta um custo global por metro quadrado de construção 690 €. Outro 

exemplo é o sistema MIMA, cujo valor por metro quadrado são 1108 €, face à construção 

tradicional que indica um custo global de 1550 € por metro quadrado, comprovando assim o 

menor custo de uma construção modular, sendo que o sistema Quark não será exceção. 

Importa ainda referir que uma das vantagens das soluções mais convencionais é a de não 

necessitar de mão-de-obra especializada, ao invés da parede Quark. No entanto, a quantidade 

de horas necessárias para edificar, recorrendo a estas soluções convencionais é sem dúvida 

maior comparativamente à tecnologia Quark, refletindo-se no custo final do edificio. A 

enorme quantidade de empresas que dominam a alvenaria com recurso ao tijolo tornam o seu 

custo menor do que tecnologias mais atuais, uma vez que em tecnologias recentes a 
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competitividade das empresas no setor da construção não se faz sentir, não seguindo por isso 

a lei da oferta e da procura. 

O valor obtido para o metro quadrado da parede exterior Quark é meramente indicativo, uma 

vez que o preço de construção poderá ser reduzido. Como já foi referido anteriormente, 

poderá ser substituída uma das placas OSB por outra de menor espessura ou até por outro tipo 

de material. A camadas de isolamento e revestimento poderão também ser diminuídas, uma 

vez que o coeficiente de transmissão térmica está sobredimensionado assim como o índice de 

redução sonora, conseguindo assim uma diminuição de custos mantendo os requisitos que 

vigoram no mercado interior. Além disto o preço poderá ser ainda mais reduzido à medida 

que o processo construtivo seja enraizado na empresa produtora. 

O custo de construção não deve por si só influenciar a escolha, mas em conjunto com a 

análise de outros parâmetros funcionais, pode constituir um parâmetro de decisão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1. Conclusão 

 

Terminado o estudo ao painel de parede exterior, enquanto elemento constituinte da solução 

construtiva Woodenquark, importa agora referir as conclusões do trabalho realizado. Embora 

nos capítulos anteriores tenham sido feitas sucessivas alusões aos vários aspetos abordados 

nesta dissertação, será aqui apresentada uma sinopse das considerações de maior relevo. 

Poderão, não propositadamente, surgir neste capítulo algumas considerações já referidas. 

A construção nacional, mais concretamente de edifícios, é em termos económicos um dos 

setores de maior relevância. Contudo encontra-se ainda demasiadamente presa a sistemas 

construtivos pouco evoluídos, acabando por não potenciar a produtividade das empresas, a 

sustentabilidade, a eficiência e a redução de custos. Assim, e de forma a evitar este atraso, 

deve-se apostar nas capacidades de resposta de novas tecnologias construtivas. Um excelente 

exemplo tecnológico é a construção modular em madeira, como comprovam vários exemplos 

de habitações deste género, entre elas o sistema WoodenQuark. 

A área da envolvente de um edifício é na sua maioria constituída pelas paredes. Assim devido 

a esta superioridade pode-se afirmar que grande parte das permutas térmicas entre o interior e 

o exterior se dá através da envolvente vertical, sendo relevante um estudo detalhado dos 

elementos verticais. 

O objetivo primordial de uma parede exterior, juntamente com o pavimento e a cobertura, é o 

de criar uma divisão entre dois ambientes, exterior e interior, para que se salvaguardem 

determinadas condições. A constituição de uma parede exterior deve ter por base uma 

panóplia de funções, como por exemplo, o seu funcionamento como barreira às intempéries, 

ruídos, pessoas e animais, e no caso de paredes estruturais deverá ainda assegurar a sua 

estabilidade. Para que se assegurem estes comportamentos analisaram-se os comportamentos 

mecânico, acústico e térmico da parede Quark.  

Da análise mecânica pode concluir-se que o sistema de painel Quark apresenta boas 

caraterísticas mecânicas, quando utilizado como painel de parede. Foram testadas várias 



82 

 

configurações no sentido de avaliar a resposta do painel face a possíveis alterações, 

nomeadamente os elementos de fecho. 

O painel de parede constituído apenas pelos perfis de madeira apresenta fraca rigidez no plano 

quando aplicada uma força horizontal. As ligações funcionam como rótulas permitindo 

grandes deformações no plano. Tal como era esperado, quando adicionada uma placa de fecho 

a rigidez aumenta consideravelmente, sendo que essa rigidez quase que duplica num painel 

completamente fechado. 

O comportamento força-deslocamento e a dissipação de energia caraterística das paredes de 

corte são influenciadas principalmente pelas caraterísticas das ligações. A ligação dos painéis 

à base de uma chapa metálica dota o sistema de painel de elevada rigidez. Este tipo de ligação 

impede a rotação e a deformação dos perfis que compõem o painel. 

A solução Quark funciona bem como painel modular de parede, devendo possuir pelo menos 

uma placa de fecho e de aglomerado OSB com caraterísticas estruturais, com o objetivo de 

contraventar o painel, conferindo lhe a rigidez necessária para fazer face às solicitações 

horizontais. O lado do painel que ficará no interior da habitação pode ser preenchido com um 

painel de fecho ao gosto do cliente, funcionando apenas como revestimento final. 

Relativamente ao comportamento acústico, o painel cumpre os requisitos presentes na 

legislação portuguesa, mais concretamente cumpre com o valor exigido para o índice de 

isolamento sonoro a sons de condução aérea entre o interior e o exterior. 

Comparando o desempenho acústico da solução convencional (alvenaria de tijolo) com a 

solução Quark, conclui-se que a solução convencional apresenta melhor desempenho. De uma 

forma geral esta diferença de comportamentos deve-se à tipologia de matérias que constituem 

a solução, sendo que materiais com maior peso específico promovem um melhor 

comportamento acústico. A melhoria acústica consegue-se também aquando da consideração 

na solução de uma caixa-de-ar, tal como analisado na parede dupla de alvenaria. 

No âmbito da térmica conclui-se que a solução Quark verifica o coeficiente de transmissão 

térmica máxima admissível apresentado no regulamento, tanto para o que vigora atualmente, 

como para o que entrará em vigor, qualquer que seja a localização do edifício em Portugal. 

O coeficiente de transmissão térmica para esta tipologia de parede é ainda inferior à referência 

para este mesmo parâmetro apresentada no regulamento, revelando assim apetência mais do 

que suficiente para isolamento térmico enquanto parede exterior. 
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Comparando as soluções convencionais e a solução Quark, verifica-se que a parede Quark 

apresenta melhores resultados ao nível do coeficiente de transmissão térmica, conseguindo 

com isto oferecer uma menor amplitude nas variações da temperatura interior, e teoricamente 

um menor dispêndio de energia no aquecimento ou arrefecimento habitacional necessário para 

assegurar o conforto térmico. 

Em termos económicos a parede Quark apresenta um custo bastante satisfatório, não fugindo 

dos valores praticados atualmente. Contudo apesar do valor obtido para o custo de metro 

quadrado da parede Quark ser apenas indicativo, o estudo comparativo com as duas soluções 

mais correntes apontam que a parede Quark tem um custo maior. Contudo esta diferença 

poderá vir a ser atenuada após a otimização da parede uma vez que a parede aqui estudada se 

apresenta sobredimensionada, podendo reduzir os custos numa das placas de fecho e na 

espessura dos isolamentos (Lã de rocha e Aglomerado de cortiça), para essa otimização 

sugere-se que ao diminuir a espessura do isolamento seja criada uma lamina-de-ar que ajudará 

tanto no isolamento acústico como no isolamento térmico ao mesmo tempo que se reduzem os 

custos nos materiais. 

O custo de construção não deve por si só influenciar a escolha, mas em conjunto com a 

análise de outros parâmetros funcionais, pode constituir um parâmetro de decisão. 

 

6.2. Trabalhos futuros 

 

De forma a consolidar este trabalho, seria de todo o interesse efetuar várias outras análises às 

caraterísticas funcionais da habitação modular Quark. Para isso sugere-se a abordagem dos 

seguintes trabalhos: 

 no caso da parede exterior Quark, poderia ser feita a otimização dos materiais, reduzindo 

ao máximo os custos sem abdicar dos requisitos impostos em Portugal, a realização de 

ensaios de comportamento térmico e acústicos realizados “in-situ” ou em laboratório, 

obtendo um resultado de maior rigor, bem como o comportamento ao fogo da solução 

Quark; 
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 abrangendo o sistema construtivo Woodenquark como edifício, seria interessante o 

estudo de uma habitação completa de forma a aplicar o Regulamento dos Edifícios 

Habitacionais, no caso da térmica para que se obtivesse como resultado a certificação 

energética; no mesmo projeto poderia ser analisada a vertente acústica, por aplicação do 

regulamento de Requisitos Acústicos de Edifícios, contabilizando todos os elementos que 

compõem esse projeto, paredes, lajes, portas, envidraçados ,entre outros; 

 seria ainda interessante um estudo de sustentabilidade, recorrendo a uma metodologia de 

certificação, dado que a classificação sustentável de um edifício será cada vez mais 

importante tendo em consideração a tendência atual; aqui constaria um guia de medidas 

que pudessem reduzir tanto quanto possível os resíduos e desperdícios, considerando o 

reaproveitamento e valorização; 

 relativamente à conceção estrutural do módulo base, um dos estudos que poderia surgir 

seria a análise para acoplação de módulos em altura; 

 a análise de custo poderá a ser mais aprofundada, sendo de interesse avaliar a influência 

dos materiais aplicados, tendo em consideração todo seu ciclo de vida. 
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Anexo I – Acústica 

Neste Anexo são apresentadas, algumas das Tabelas ou Ábacos necessários à análise feita ao 

comportamento acústico. 

Tabela 18 - Valor da diferença (Dif), para os vários casos de caixa-de-ar (adaptado de 

Mendonça, 2005) 

Panos desligados semelhantes 

Caraterísticas da caixa-de-ar 

 

A-Sub-total (acréscimo 

devido à existência da caixa-

de-ar) 

Caixa-de-ar de 1cm e panos 

de massas Dif 
2dB 

Caixas-de-ar de 2 a 4cm 3 a 4dB 

Caixas-de-ar de 5 a 10cm 5dB 

 

Material absorvente na caixa-de-ar 

 

B – Sub-total (acréscimo 

devido à existência de 

material absorvente na 

caixa-de-ar) 

1cm de material absorvente 1dB 

2 a 4cm de material 

absorvente 
2dB 

5 a 10cm de material 

absorvente 
3 a 4dB 

 

Correção pelo facto dos panos serem muito diferentes 
 

C – Sub-total (devido ao 

facto dos panos serem muito 

diferentes) 

A+B = 1 a 4 2dB 

A+B = 5 a 6 3dB 

A+B = 7 a 9 4dB 

 

Dif = (A + B - C) 
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Tabela 19 - Frequências críticas e quebras de isolamento por efeito de coincidência para os 

respectivos materiais para paredes de 1cm de espessura (Meisser, 1975) 

Material 

Massa 

volúmica 

(Kg/m3) 

Quebra de 

isolamento por 

coincidência 

(dB) 

Freq. Crítica 

(Hz) por 1cm 

de espessura 

Aço 7800 10 1000 

Aglomerado de fibras de 

madeira/cimento 
1350 8 6000 

Alumínio 2700 10 1300 

Betão de inertes correntes 2300 8 1800 

Betão de escórias 1400 8 2000 

Borracha 1000 4 85000 

Gesso 1000 7 4000 

Chumbo 10600 5 8000 

Cortiça 250 4 18000 

Madeira 600 6 6000-18000 

Poliestireno expandido 14 5 14000 

Tijolo furado 1427 9 2000 

Tijolo maciço 2000-2500 9 2500-5000 

Vidro 2500 10 1200 
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Lei da frequeincia exprimental 

Tabela 20 - lei da frequência experimental 

Lei da frequência experimental (dB) 
 

          

Frequências (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 

R (dB) 33,12 37,12 41,12 45,12 49,12 53,12 

 

Representação das quebras 

No ponto de quebra, traçam-se retas com inclinação de 10 dB, para cada lado do ponto, 

sempre que esta encontrar outra quebra origina um ponto de encontro de duas quebras e 

sempre que a reta de 10 dB ultrapasse a reta de inclinação 4 dB a de 10 passa a ter inclinação 

de 6 dB. Aos 100 Hz, ou ligeiramente acima das primeiras frequências de ressonância, traça-

se uma reta com inclinação de 6 dB por oitava. Depois de marcadas todas as quebras, une-se 

todas as retas obtendo-se o gráfico seguinte. 

 

Figura 57 - Marcação do índice de isolamento sonoro dado pela lei experimental da massa 

Ajuste da curva de valores estimados à curva de referência.  

Neste anexo é aprensentado o procedimento para o ajuste da curva estimativa à curva de 

referência. 
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Depois de obtida a curva estimativa (com as quebras previamente marcadas) procede-se a um 

ajuste, este é feito sobrepondo a curva estimativa com a curva de referência. O ajuste 

contempla a descrição paramétrica da curva de referência, que foi obtida por aplicação da 

tabela 7 presente no capítulo da metodologia, e o cálculo global da parede. 

A tabela 21 explicita o cálculo que permite a obtenção do isolamento sonoro da parede para 

cada frequência. Na segunda coluna estão expostos os valores retirados do gráfico 

anteriormente apresentado, com os valores das quebras já incluídas. Na terceira coluna 

encontra-se o valor final de R.  

Ajustou-se a curva de referência à curva do conjunto para que o somatório dos desvios 

desfavoráveis fossem inferiores a 10, mas o mais próximo possível deste. O ajuste é feito por 

tentativas, alterando-se o valor de R de um em um até verificar. 

 

Tabela 21 - Ajuste de curvas 

 

 

 

 

 

Elemento Simples 

Frequência 

(hz) 
R R (db) Desvios 

125 33,12 27 0 

250 39,12 36 0 

500 42,044 43 0,956 

1000 37,69 46 8,3 

2000 47,69 47 0 

4000 48,39 47 0 
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ANEXO II – Térmica  

Neste Anexo são apresentados os valores necessários à análise do comportamento térmico. 

 

Tabela 22 - Valores consultados para obtenção das condutibilidades térmicas e massas 

específicas (Adaptado de: ITE 50) 

Material 

Massa volúmica 

aparente seca 

(Kg/m3) 

Condutibilidade térmica, 

(W/m.ºC) 

Isolantes térmicos 

Lã de rocha 35 – 100 0,040 

Gessos (Estuques) 

Placas de Gesso cartonado 750-1000 0,25 

Argamassas de reboco e assentamento de tijolos 

Argamassas e rebocos 

tradicionais 
1800-2000 1,3 

Madeira e derivados 

Painel de lamelas longas 

orientadas (OSB) 
≤650 0,13 

Revestimentos de pisos ou paredes 

Aglomerado de cortiça 400 0,065 
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Tabela 23 - Resistência térmica superficial considerando o sentido do fluxo (m2.ºC/W) (REH, 

2013) 

Sentido do fluxo de calor 
Resistência térmica (m2.ºC/W) 

Exterior Rse Interior Rsi 

Horizontal 0,04 0,13 

Vertical 
Ascendente 0,04 0,1 

Descendente 0,04 0,17 

 

Tabela 24 - Resistência térmica dos espaços de ar não ventilados (REH, 2013) 

Direção e sentido do fluxo de calor 
Espessura 

(mm) 
Rar(m2.ºC/W) 

Horizontal 

<5 0 

5 0.11 

10 0.15 

15 0.17 

25 a 300 0.18 

Vertical ascendente 

<5 0 

5 0.11 

10 0.15 

15 a 300 0.16 

Vertical descendente 

<5 0 

5 0.11 

10 0.15 

15 0.17 

25 0.19 

50 0.21 

100 0.22 

300 0.23 
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Tabela 25 - Coeficientes de transmissão térmica superficiais máximos admissíveis de 

elementos opacos, Umax[W/(m2.ºC)](REH, 2013) 

Elemento da envolvente 

Zona climática 

I1 I2 I3 

Elementos da 

envolvente em 

contacto com o 

exterior ou com 

espaços não uteis 

com btr>0.7 

Zonas opacas 

verticais 
1.75 1.6 1.45 

Zonas opacas 

horizontais 
1.25 1 0.9 

Elementos da 

envolvente em 

contacto com outros 

edifícios ou com 

espaços não uteis 

com btr≤ 0.7 

Zonas opacas 

verticais 
2 2 1.9 

Zonas opacas 

horizontais 
1.63 1.3 1.2 

 

Tabela 26 - Coeficientes de transmissão térmica de referência com entrada em vigor do REH 

(2013) 

Elemento da envolvente 

Zona climática 

I1 I2 I3 RA 1 

Elementos 

exteriores em 

zona corrente 

Zonas opacas 

verticais 
0.50 0.40 0,35 0,8 

Zonas opacas 

horizontais 
0,4 0,35 0,3 0,55 

Elementos 

interiores em 

zona corrente 

Zonas opacas 

verticais 
1 0,8 0,7 1,6 

Zonas opacas 

horizontais 
0,8 0,7 0,6 1 

Envidraçados 2,9 2,6 2,4 2,9 

Elementos em contacto com o solo 0,5 

1Regiões autónomas da Madeira e dos Açores, apenas para edifícios na zona I1 
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Tabela 27 - Coeficientes de transmissão térmica de referência a partir de 31 de dezembro de 

2015, (REH, 2013) 

Elemento da envolvente 
Zona climática 

I1 I2 I3 RA 1 

Elementos 

exteriores 

em zona 

corrente 

Zonas opacas 

verticais 
0.40 0.35 0,3 0,8 

Zonas opacas 

horizontais 
0,35 0,3 0,25 0,45 

Elementos 

interiores em 

zona 

corrente 

Zonas opacas 

verticais 
0,8 0,7 0,6 1,5 

Zonas opacas 

horizontais 
0,7 0,6 0,5 0,8 

Envidraçados 2,8 2,4 2,2 2,8 

Elementos em contacto com o 

solo 
0,5 

1 Regiões autónomas da Madeira e dos Açores, apenas para edifícios na zona I1 




