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PORTEFÓLIO



QUEM SOMOS

A INSIDEPLAN foi criada com o intuito de responder às exigências do mercado no âmbito da
prestação de serviços a nível de projecto e obra. Na execução de projectos temos as vertentes 
de Arquitectura, Design e Especialidades. Na vertente de Gestão de Obra e Fiscalização, 
acreditamos que com preços competitivos de mercado é possível prestar serviços de qualidade, 
com matérias-primas, produtos e mão-de-obra qualificada, em que o nosso engenho, imaginação 
e capacidade técnica permite oferecer soluções que vão ao encontro da expectativa dos nossos 
clientes.

A INSIDEPLAN foi criada e desenvolvida com recurso a uma selecção exigente dos recursos
humanos que vêm de diversas áreas de especialização, que com formação continua, foram sendo
agregados ao projecto e imbuídos do espírito que presidiu à constituição da empresa e que ainda
hoje, se mantém mais ambiciosa nos seus objectivos.



LIGHT STEEL FRAMING

Light Steel framing (LSF) é a 
designação utilizada internaciona-
lmente que se aplica ao sistema 
construtivo que utiliza elementos 
em chapa de aço galvanizado de 
baixo peso próprio na execução de 
estruturas de edifícios para fins 
tão variados como a construção 
de moradias, de armazéns para 
a indústria ou na reabilitação de 
construção.

Em Portugal o sistema é 
vulgarmente conhecido por 
Estrutura em Aço Leve. 

Este sistema construtivo foi 
inicialmente criado nos Estados 
Unidos da América como uma 
evolução natural dos sistemas de 
construção similares que utilizavam 
historicamente madeira na sua 
execução.  

Este sistema construtivo foi inicialmente 
criado nos Estados Unidos da América 
como uma evolução natural dos sistemas 
de construção similares que utilizavam 
historicamente madeira na sua execução.  

Com o fim da segunda guerra mundial a 
indústria siderúrgica estava plenamente 
desenvolvida e a produção de aço era 
largamente excedentária pelo que, 

aproveitando os preços vantajosos, se 
iniciou um movimento imparável de 
substituição da madeira pelo aço na 
construção.

Neste momento é um sistema de 
construção global, abrangendo todos 
os continentes, em climas tão dispares 
como a Antártida ou os desertos do 
Médio Oriente o que prova que, adaptado 
ás diversas especificidades culturais e 
climáticas, o LSF é um método eficiente de 
construção. 
Em Portugal o sistema encontra-se 
disponível desde 1995 e conta já com 
algumas centenas de construções 
executadas de Norte a Sul. 



VANTAGENS

Segurança estrutural 

O sistema LSF conduz as cargas (tanto 
o peso próprio, como as cargas de vento, 
neve ou sismo) através de múltiplos 
elementos estruturais (montantes) 
em aço galvanizado, gerando uma 
“gaiola pombalina” muito leve em que 
cada elemento individualmente tolera 
uma carga muito mais pequena que 
as cargas a que são normalmente 
solicitados os sistemas tradicionais de 
viga/pilar.  

A título exemplificativo numa habitação 
de tamanho médio com piso térreo e 
superior, com 200m2, são utilizados 
cerca de 1500mts de perfis verticais 
(montantes), 800mts de calhas 
horizontais, 500mts de vigas na 
formação dos pisos e 400 metros de 
vigamento no telhado.
Isto totaliza cerca de 10 toneladas 

de aço de alta resistência, montados 
com recurso a dezenas de milhares de 
parafusos estruturais. 

A juntar a tudo isto temos a característica 
especifica deste tipo de construção que 
faz com que todas as paredes sejam 
estruturais ou seja resistentes. 

A conjugação da resistência e da 
flexibilidade do aço com a uniformidade da 
distribuição das cargas fazem com que a 
construção apresente níveis de resistência 
extraordinários a fenómenos sísmicos não 
atingíveis pela construção tradicional.



CONFORTO

Uma construção deve proporcionar aos 
seus ocupantes e utilizadores condições 
ótimas de proteção contra os elementos 
atmosféricos. 

Neste campo em particular o LSF, por 
ser um incorporador de tecnologias 
inovadoras, desataca-se pela eficiência 
das suas prestações. 

Isolamento térmico 
Uma casa construída com o sistema 
LSF possui diversas camadas de 
isolamentos que, conjugados, 
suplantam em muito qualquer nível de 
conforto térmico atingido na construção 
tradicional. 

Sucessivamente, e do exterior para 
o interior, uma casa construída em 
LSF possui um isolamento continuo 
de todas as paredes constituído por 
placas de poliestireno expandido, placas 

de aglomerado de madeira OSB, dupla 
camada de lã de rocha e camada final de 
acabamento interior em gesso cartonado. 

Nas coberturas existe ainda isolamento 
térmico em placas de poliestireno 
extrudido o que faz com que os edifícios 
construídos em LSF possuam isolamento 
térmico contínuo não existindo portanto 
quaisquer pontes térmicas com o exterior. 

Este conjunto de materiais, aliados à baixa 
inércia térmica das paredes, faz com que 
seja extremamente rápido, e portanto 
económico, fazer o controlo térmico da 
habitação. 

Comparativamente uma construção 
executada em LSF gasta apenas 
cerca de 30% da energia de uma 
construção tradicional para satisfazer 
as necessidades de aquecimento e 
arrefecimento ao longo do ano. 



ISOLAMENTO ACÚSTICO

No que diz respeito isolamento 
sonoro temos de separar os dois tipos 
de transmissão que se combatem 
precisamente de modos contrários: 

Transmissão aérea – Contraria-se 
principalmente com materiais densos. 
Para este fim a placa de aglomerado 
de madeira OSB cumpre a sua função 
de barreira à propagação de som e, 
em conjunto com todos os restantes 
materiais, assegura um nível de 
isolamento muito bom. 

Transmissão mecânica – Para este tipo 
de tipo de propagação os isolamentos 
são tão mais eficientes quanto menos 
densos forem. Para cumprir esta 
função os paineis de lã de rocha e de 
poliestireno provam ser eficientes e 
manter a insonorização do edifício 
dentro dos limites de conforto. 
 



CONTROLO DE HUMIDADE 

Partindo de um princípio o sistema 
LSF é um tipo de construção seco pois 
não existem materiais que tenham 
de sofrer um período de secagem 
após fabricação em obra (Como os 
betões e as argamassas na construção 
tradicional). Deste modo a quantidade 
de água a dispersar é nula e o ambiente 
interior da casa beneficia deste facto 
principalmente nos primeiros anos de 
utilização.

Outro aspeto da utilização dos edifícios 
tem a ver com a quantidade de 
humidade produzida no seu interior. 

A respiração e transpiração dos 
ocupantes e a utilização de águas 
quentes gera grandes quantidades 
de vapor de água no interior das 
habitações. Este vapor de água 
condensa ao encontrar uma superfície 
fria e é devido a este fenómeno que 

a construção tradicional padece de 
problemas de excesso de humidade 
com a consequente formação de fungos 
nas paredes com todos os problemas 
associados para a saúde humana. 

No caso da construção em LSF estes 
problemas são obviados pois em primeiro 
lugar a camada de gesso cartonado não 
é um material frio nem é denso. Assim 
sendo não existem condições para a 
condensação ocorrer nas paredes. Por 
outro lado o gesso cartonado funciona 
como regulador do nível de humidade 
no interior da habitação pois a sua 
constituição permite-lhe absorver e soltar 
vapor de água consoante os níveis de 
humidade sobem ou descem. 



BAIXO CUSTO DE CONSTRUÇÃO 

Na construção tradicional a maior fatia 
de custos está aplicada na mão-de-obra 
de construção. Isto tem a ver com a 
natureza da construção com muitas 
tarefas a ser executadas no local e 
com muito trabalho artesanal a ser 
produzido nem sempre nas melhores 
condições de planeamento. 

Existem tarefas muito presentes na 
construção tradicional como a criação 
de cofragens, os tempos de secagem 
do betão, a aplicação e secagem de 
argamassas de cimento, a abertura e 
tapamento de roços para instalações 
técnicas que não existem quando se 
constrói em LSF. 

Ao invés utilizam-se peças pré-dimen-
sionadas, fixações mecânicas rápidas, 
argamassas de aplicação e secagem 
rápidas e com tudo isto conseguem-se 
importantes poupanças de mão-de-obra 
que se refletem num custo final reduzido 
tornando o sistema economicamente.
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