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Construções e Representações, Lda.

Especialista no Sistema Construtivo “Light Steel Framing”- LSF
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Apresentação da Empresa
A TangentEscala (TgE) é uma empresa especializada na tecnologia de construção Light Steel
Framing (LSF).
Dedicamo-nos à fabricação e montagem de aço galvanizado (LSF), com vista à construção e
reabilitação de edifícios, tais como habitação, pavilhões, escolas, hospitais, hotéis, entre
outros...

Projetos de Especialidades:
 Arquitetura e Urbanismo;
 Estruturas de betão;
 Estrutura de madeira, metálicas e mistas;
 Reforço estrutural em edifícios antigos;
 Demolições e escavação de edifícios;
 Contenção de fachadas em edifícios;
 Abastecimento e Drenagem de águas;
 Painéis solares e eficiência energética;
 Térmica e Acústica;
 Eletricidade e ITED;
Contamos com uma equipa de técnicos na
área da arquitetura, engenharia, coordenação,  Instalações mecânicas, AVAC;
acompanhamento e fiscalização de obra, para
 Gás, aquecimento central;
a realização dos seus projetos.
 Instalações Provisórias
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Sistema Construtivo “LSF”
O nosso sistema é baseado nos manuais técnicos do LSF, aprimorado pela nossa equipa
técnica durante anos de experiência.
O “LSF” é um sistema construtivo de conceção racional, sendo a sua principal característica
a composição da estrutura por perfis de aço galvanizado de reduzida espessura, obtidos
através da enformação a frio.
Esta composição permite versatilidade no desenvolvimento de tipologias habitacionais e de
serviços, uma rápida montagem e, consequentemente, uma redução dos custos. Garantimos
também uma excelente qualidade de isolamento térmico e acústico.
A estrutura é composta por painéis estruturais e não-estruturais, vigas de piso e de cobertura,
asnas, treliças e demais componentes.
Os elementos que compõem os painéis são perfis de aço galvanizado, podendo ter uma secção
em C ou U, calculados previamente, e que permitem aumentar francamente a sua capacidade
portante.
Estes perfis são colocados repetidamente a uma distância exata, reproduzindo a capacidade
portante de pilares pontuais, promovendo uma melhor distribuição uniforme das cargas
verticais.
O resultado é uma estrutura portante resistente e leve.
Comparativamente à construção tradicional, necessitamos de menor quantidade de material,
conferindo uma grande flexibilidade construtiva ao sistema e uma maior flexibilidade em
todas as uniões e articulações, capacidade elementar para as zonas de grande actividade
sísmica.

Etapas de Construção:
 Projeto
de
arquitetura
e
especialidades;
 Projeto técnico de painelização;
 Projeto técnico de montagem;
 Fabricação;
 Montagem;

Métodos de construção LSF:
 Fabricação e montagem no local;
 Fabricação industrializada de
painéis, treliças e asnas.
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Fabricação de painéis em obra:
Neste método de construção os perfis são
cortados e montados em obra.
Todos os elementos (painéis, colunas, estrutura de
laje, cobertura), bem como reforços estruturais,
são adaptados às necessidades e exigências
encontradas no local.
Este método de construção permite uma maior
adaptabilidade, sendo em muitos casos o método
mais indicado à reabilitação.
É exigido um alto rigor de planeamento para
reduzir o excesso de desperdício e custo de mãode-obra que esse tipo de método pode causar.
Necessária a instalação de equipamentos de corte
e de montagem no local.

Fabricação industrializada de painéis:
Todos os elementos que compõem a estrutura
(painéis estruturais e não estruturais, laje de
piso, treliça de cobertura e reforços) são
desenvolvidos em fábrica.
Os painéis, ao serem montados em fábrica,
permitem que as suas ligações sejam feitas
com maior precisão, permitindo um maior rigor
em obra.

Principais vantagens:
Rapidez de montagem
Alto controlo de qualidade na produção
Minimização dos trabalhos em obra
Irrelevante desperdício de material
 Não condicionado às condições
climatéricas na fabricação.
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Componentes do Sistema “LSF”
Ancoragem
A estrutura TgE deve estar ancorada preferencialmente por buchas mecânicas num substrato
rígido, nomeadamente betão. Caso não seja possível existem métodos alternativos de fixação,
nomeadamente buchas químicas, utilizadas quando as condições de fixação não são as ideais,
como no caso de paredes de adobe, taipa, tijolo ou alvenaria de pedra.

Painéis
Os painéis estruturais podem ser exteriores ou interiores, estando sujeitos a cargas
horizontais de vento e movimentos sísmicos, bem como a cargas verticais exercidas pelas
lajes de piso, cobertura e demais painéis.
Os painéis estão compostos por elementos verticais de perfil em C, montantes verticais, e
pelos perfis horizontais transversais tipo U, canais.
Os perfis em C transmitem as cargas verticais por contacto direto através da sua secção, dado
que estas são coincidentes com as do nível superior, conferindo um conceito de estrutura
aligeirada.
A solução mais comum para resistir a esforços horizontais passa pela utilização de reforços
de painéis, combinado com um diafragma rígido para revestimento de piso, transmite os
esforços as cargas de uma forma uniforme pela estrutura.

Composição dos Painéis
Os painéis exteriores são compostos por:






Acabamento interior
Estrutura metálica LSF
Isolamento térmico/acústico
Painel de OSB
Acabamento exterior multicamada

Os painéis interiores são constituídos por:
 Painéis de gesso cartonado
 Estrutura metálica LSF
 Isolamento térmico/acústico
 Painéis de gesso cartonado
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Pavimento
A estrutura de laje de piso em Light Steel Framing utiliza o mesmo princípio dos painéis
exteriores, ou seja, perfis galvanizados separados e sempre com a mesma distancia entre si.
O pavimento pode ser composto por dois tipos de sistemas, o Sistema de Laje Treliçada e o
Sistema de Laje Ligeira.

Laje Treliçada
Os perfis utilizados para as lajes de piso são
de secção U, dispostos horizontalmente, e
secção C para o interior da treliça.
A TgE desenvolveu um sistema próprio que
se distancia dos demais utilizados no
mercado, sistema esse capaz de vencer
grandes vãos e com a particularidade de ser
oco.
As treliças desenvolvidas pelo sistema TgE
permitem a passagem de todo o tipo de
tubulação, de águas, esgotos, elétricas,
AVAC, e demais necessárias, tonando os
processos de acabamento e instalações
mais limpos, rápidos e seguros.

Laje Ligeira
Este tipo de laje é bastante utilizado em obra
de reabilitação, apresentando grandes
vantagens ao nível da rapidez de execução e na
sua flexibilidade estrutural, e permitindo ainda
uma menor espessura, sem prejudicar a
dimensão do vão a vencer.
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Coberturas
As coberturas TgE são constituídas de perfis de aço galvanizado enformado a frio de secção
aberta. Existe uma vasta gama de soluções que se assemelham as coberturas tradicionais,
podendo ser desenvolvida em qualquer tipo de inclinação. As coberturas dividem-se em
Coberturas Não Habitáveis e Coberturas Habitáveis.

Coberturas Não Habitáveis
É sobretudo utilizada em coberturas
inclinadas, sendo ideal para a reabilitação
ou remodelação em edifícios antigos.
Esta solução construtiva pode ser
desenvolvida em obra ou pré-fabricada.
O seu desenvolvimento e montagem em obra
reserva-se a casos mais complexos e que
exigem um desenho e desenvolvimento mais
particulares.
A sua pré-fabricação em asnas promove uma
maior rapidez na execução da obra, sendo
somente necessária a sua fixação.
Para soluções construtivas mais
contemporâneas existe também a
possibilidade de utilizar treliças de
cobertura planas, podendo ser percorríveis,
ou utilizadas como coberturas ajardinadas.

Coberturas Habitáveis
Esta configuração construtiva é a indicada para o aproveitamento de sótãos, desde que haja
uma laje onde a estrutura possa estar assente. Tal como as coberturas não habitáveis, esta
solução pode ser desenvolvida em obra ou pré-fabricada. O seu desenvolvimento, montagem
e pré-fabricação é semelhante ao da cobertura não habitável.
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Pórticos e Armazéns
Os pórticos de armazém são desenvolvidos em aço galvanizado enformado a frio e formados
por vigas e pilares treliçados, contraventados entre si.
O sistema de pórticos de armazéns é desenvolvido de forma a suportar os revestimentos de
fachada e cobertura próprios deste tipo de construção (chapa, painel metálico e/ou painés
sandwich com chapa metálica lacada ou simples).
A sua produção em fábrica garante elevado controlo de qualidade e, consequentemente, uma
grande rapidez de montagem.

Os pavilhões, como todas as
estruturas por nós desenvolvidas, tem
uma capacidade de adaptação e
alteração impar e capaz de responder
às suas necessidades.
A flexibilidade dos nossos pórticos
permite vencer grandes vãos e alturas,
sem que seja necessária a colocação
de pilares a meio.
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Obras 2014/2015
Bar/Restaurante “Borda D’Água”: Praia da Fuseta, Olhão

11

12

Moradia: Serra de Casal de Cambra, Belas

13

14

Cinco Moradias em Banda - “Vila Marques”: Campolide, Lisboa

15

16

17

Reabilitação / Cobertura: Cacém, Lisboa

18

19

Reabilitação / Alteração de Utilização: GNR do Largo do Carmo, Lisboa

20

21

Reabilitação: Atelier – Museu Júlio Pomar, Lisboa

22

23

Habitação Unifamiliar – Quinta da Fonte, Leceia, Oeiras (Obra a decorrer)

24

Ampliação de Cobertura, Lisboa

Quiosques Amovíveis – Santa Casa da Misericórdia
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Vantagens do Sistema “LSF”


















A montagem realiza-se sem necessidade de maquinaria pesada.
Reduzida mão-de-obra durante o processo construtivo.
Betonagens de menor volume e possibilidade de construção em solos pouco consolidados.
Possibilidade de execução de desenhos únicos e com maiores vãos entre apoios que uma
construção tradicional, devido à natureza do sistema e às diferentes espessuras que se
podem utilizar.
Menores custos de construção. A sua maior resistência/peso reduz os custos da obra em
cerca de 20%, quando comparado com o betão tradicional ou estruturas de aço pesado.
Ciclos mais rápidos e métodos de construção mais eficientes possíveis através da
montagem em fábrica de painéis estruturais, reduzindo significativamente o tempo de
construção.
Compatibilidade com a grande maioria de materiais de acabamento exteriores e interiores.
Grande precisão de execução das obras.
Custos de material definido em fase de projeto, sem derrapagens orçamentais.
Maior controlo de qualidade do material, com sistema de controlo integral implementado
em fábrica.
Integração total de todas as instalações e mecanismos dentro da parede, melhorando o
acabamento final.
O aço é um material resistente às térmitas, fungos e roedores, conferindo à estrutura uma
longa vida útil.
A estrutura é realizada com material incombustível, não inflamável, que confere um
elemento de segurança para a edificação.
Resiste a condições térmicas extremas, como ventos fortes e actividade sísmica.
É um material reciclável e separável dos restantes materiais.
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Comparativo com Sistemas Tradicionais

11
*
OBS: *
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Reabilitações e Remodelações
A reabilitação ou remodelação de espaços
em edifícios antigos permite manter a traça
existente.
Este tipo de obra traz um aumento
significativo do conforto devido às vantagens
do material empregue a nível térmico e
acústico.
Especialmente em certas zonas urbanas,
algumas delas de difícil acesso como no
centro histórico das cidades, a utilização de
materiais mais leves reduz as dificuldades de
transporte e elevação.
O Sistema TgE mostra ser especialmente
vantajoso na substituição de pisos em
madeira ou telhados já degradados.

Em Reabilitações e Remodelações, são
elaborados orçamentos personalizados,
ajustados às suas necessidades.
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Moradias Modelos TgE
A TangentEscala (TgE) tem à sua inteira disposição um departamento técnico composto por
arquitetos e engenheiros, para desenvolver qualquer tipo de projeto, assim como de responder
da melhor forma às necessidades e desejos dos seus clientes.

Estamos aptos a desenvolver:






Reabilitações totais ou parciais
Ampliações em habitações
Reabilitação de edifícios
Reabilitação de coberturas
Projetos “chave na mão”

Tratamos de toda as fases de projeto de construção ou reabilitação, desde a instauração de
processo para a comunicação prévia e licenciamento junto das entidades responsáveis,
passando pelo projeto de execução e acompanhamento da obra, até às telas finais.

A Sugestão é Nossa, a decisão é Sua…

29

Modelo 1

Moradia T0
A equipa TgE foi desafiada a fazer o projeto
da menor moradia funcional já vista em
Portugal, cumprimos o desafio?
Este projeto especial foi concebido como
uma nova proposta para atender aos
estudantes que se veem obrigados a sair
das suas casas e ir viver em cidades
universitárias.

Área Bruta de Construção

12,96m²

Área de Varanda

-

Área de Cave

-

Área de Garagem

-

Nº de Pisos

1

Nº de Quartos

1

Nº de Instalações Sanitárias

1

Altura Máxima

3,20m
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Modelo 2

Moradia T1
Área Bruta de Construção

69,00m²

Área Privativa

59,00m²

Área de Cave

0

Área de Garagem

0

Nº de Pisos

1

Nº de Quartos

1

Nº de Instalações Sanitárias

1

Altura Máxima

3,10m
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Modelo 3

Moradia T3
Área Bruta de Construção
Área de Varanda

153,00m²
11,80m²

Área de Cave

-

Área de Garagem

-

Nº de Pisos

1

Nº de Quartos

3

Nº de Instalações Sanitárias

2

Altura Máxima

3,20m
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Modelo 4

Moradia T3
Área Bruta de Construção
Área de Varanda

148,00m²
11,00m²

Área de Cave

-

Área de Garagem

-

Nº de Pisos

1

Nº de Quartos

3

Nº de Instalações Sanitárias

2

Altura Máxima

3,20m
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Modelo 5

Moradia T3
Área Bruta de Construção
Área de Varanda

100,35m²
5,40m²

Área de Cave

-

Área de Garagem

-

Nº de Pisos

1

Nº de Quartos

3

Nº de Instalações Sanitárias

1

Altura Máxima

3,20m
34

Modelo 6

Moradia T3
Área Bruta de Construção
Área de Varanda
Área de Cave
Área de Garagem

113,00m²
3,70m²
16,60m²

Nº de Pisos

1

Nº de Quartos

3

Nº de Instalações Sanitárias

2

Altura Máxima

3,10m
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Acabamentos
Os acabamentos comportam três gamas diferentes pelas quais nos regemos. Esta tabela é
flexível, havendo sempre a possibilidade de se articular vários elementos de gamas diferentes,
mediante necessidades, desejos e opções do cliente.
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TangentEscala, Construções e Representações, Lda.
Escritório: Rua Fialho de Almeida, nº 14 2º Esq., 1070-129, Lisboa
Escritório/Fábrica: Rua da Bica - Núcleo Empresarial II- Armazém AT, 2665-606 Venda do Pinheiro
Telefones: +351 219 618 161 Escritório / +351 913 550 300 Dep. Técnico
+351 912 219 147 Dep. Financeiro

Site: tangentescala.webnode.pt
Correio Electrónico: tangentescala@gmail.com
Visite-nos no nosso Facebook!
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