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2_editorial

eduardo júlio
DIRETOR

luis oliveira santos
CO-EDITOR DA CM99

Num contexto internacional marcado pela necessidade de dar maior atenção às questões da
sustentabilidade e aos desafios associados às alterações climáticas, e numa conjuntura nacional caracterizada por uma intensa atividade de reabilitação urbana, com crescentes desafios
colocados na recuperação de obras públicas e na sequência de recentes e relevantes alterações
regulamentares, a APEE – Associação Portuguesa de Engenharia de Estruturas (representante
nacional da IABSE) e o GPBE – Grupo Português de Betão Estrutural (representante nacional da
fib), decidiram organizar conjuntamente o Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural
2020 (https://reabilitar-be2020.pt), na continuidade dos Encontros Nacionais promovidos
periodicamente por ambos.
Pelo interesse que a temática do Congresso Nacional Reabilitar & Betão Estrutural 2020 tem
para os seus leitores, a Construção Magazine decidiu dedicar o presente número a este evento, apresentando-se no dossier temático um conjunto de artigos selecionados pela Comissão
Científica do mesmo, tendo em conta a sua elevada qualidade e interesse, bem como o facto de
reportar a realizações especiais, relativas a construções novas ou à reabilitação de estruturas
existentes. Posteriormente a esta decisão, as restrições impostas pela evolução da pandemia
de Covid-19 motivaram o adiamento do Congresso para 3 a 5 de novembro de 2021, de forma a
viabilizar a sua realização nos moldes tradicionais, correspondendo às expectativas de todos
os interessados.
Os temas propostos incluem as realizações mais recentes e inovadoras no domínio do betão
estrutural, bem como a reabilitação de estruturas executadas com este ou com outro tipo de
material estrutural. Para as diferentes situações, pretende-se abordar as vertentes dos materiais e produtos, normalização, projeto, execução e investigação científica, tendo em conta
as atuais prioridades, nacionais e internacionais, em termos de desempenho, durabilidade,
sustentabilidade e resiliência das estruturas.
Os artigos que integram o presente número da Construção Magazine compreendem um conjunto diversificado de estruturas, incluindo o projeto e construção de um novo descarregador
de cheias na barragem de Caniçada, bem como de uma série de pontes e viadutos rodoviários
com tabuleiros prefabricados no Brasil.
Um destaque particular é conferido às obras de reabilitação, integrando-se quatro realizações
distintas. A complexidade da reabilitação de património histórico é profusamente ilustrada na
reabilitação do “Solar de Santana”, um palacete pré-pombalino em Lisboa. O reforço sísmico
das construções existentes, tema de grande atualidade, é tratado num artigo que descreve a
intervenção efetuada para esse efeito num complexo de edifícios de grande porte. A reabilitação
de pontes é abordada na exposição do enorme desafio associado à imprescindível substituição
dos tirantes da Ponte Edgar Cardoso. As dificuldades relacionadas com o reforço estrutural e
das fundações de edifícios existentes, neste caso aplicado a uma caverna sob dois edifícios,
constituem o derradeiro motivo de interesse deste dossier temático.
Uma vez mais ficamos na expectativa de que este número seja do agrado dos nossos leitores.
Eduardo Júlio e Luís Oliveira Santos
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26_33
reabilitação e betão estrutural
reabilitação e reforço de
palacete pré-pombalino no campo
dos mártires da pátria, em lisboa
João F. Almeida, JSJ Structural Engineering, Lisboa, Portugal
David Gama, JSJ Structural Engineering, Lisboa, Portugal, dgama@jsj.pt
Miguel Lourenço, JSJ Structural Engineering, Lisboa, Portugal

Neste ar tigo descreve-se a inter venção
estrutural realizada entre 2017-2020 no
edifício “Solar de Santana”, no Campo Mártires da Pátria, em Lisboa (Figs. 1, 2). Este
edifício é um dos mais antigos palacetes de
Lisboa e um raro exemplar pré-pombalino.
Embora existam evidências construtivas do
período quinhentista, o seu primeiro registo
de propriedade conhecido é de 1661, onde
era identificado como “Casa das Torrinhas”,
localizada no antigo Campo do Curral. É já no
séc. XVIII, no então já denominado Campo de
Sant´Anna, que a “casa das Torrinhas” passa
para as mãos do Chanceler-mor do reino, José
Vaz de Carvalho, sofrendo significativas obras
de recuperação de “carácter urgente” [1],
passando a ser conhecido como “Palácio Vaz
de Carvalho”. Este é, por isso, um importante
património, marcado por diferentes épocas
construtivas, onde a intervenção teria de ser
realizada preservando toda a autenticidade,
com o despojamento do que não era essencial,
procurando mostrar com maior clareza alguns
dos elementos que lhe são mais característicos, atendendo às exigências de um edifício de
habitação moderno.
A exigência da manutenção de praticamente
todas as paredes exteriores e interiores de
alvenaria, bem como de elementos arquitetónicos e decorativos, num antigo palácio de
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configuração “labiríntica”, levantaram desafios permanentes à conceção, verificação da
segurança e execução da estrutura. A maioria
das soluções adotadas são particulares,
pensadas à medida de cada caso e adaptadas
às necessidades da obra no seu decurso.
Particularmente exigente foi a construção
de um piso subterrâneo de estacionamento,
que exigiu o recalçamento temporário de um
número muito significativo de importantes
paredes resistentes e de arcos. Neste artigo
expõem-se as principais soluções estruturais
adotadas, bem como detalhes de execução de
situações de particular complexidade realizadas nesta obra.

CARACTERIZAÇÃO DO EDIFÍCIO EXISTENTE
O edifício original, com cerca de 3000 m2 de
área de construção, era composto por três corpos com uma configuração em “U” em planta
(Fig. 3), apresentando, além do piso térreo, 2
pisos elevados e cobertura.
No exterior, merecem atenção particular as
fachadas da Travessa José Vaz de Carvalho e
da Travessa das Recolhidas, notando-se vários períodos construtivos. A primeira (Fig. 4)
apresenta extrema simplicidade, típica de

arquitetura seiscentista, dominada por um
muro compacto sinalizado somente por
aberturas pequenas. Esta leitura é coerente
com o primeiro registo de propriedade, das
“casas nobres da Torre do Campo do Curral”,
de 1661 [1].
Mais complexa é a fachada sobre a Travessa
das Recolhidas (Fig. 5), denotando-se várias
campanhas construtivas, com alguns elementos estruturais importantes relacionados
com a orgânica original da casa. Um exemplo
é o volume da grande chaminé, comum em
edifícios nobres quinhentistas, mas inexistente na construção palaciana de séculos
posteriores. Também as coberturas com
diversas inclinações demonstram as alterações que o edifício foi sofrendo ao longo
do tempo.
No interior (Fig. 6), dominavam os grandes
pés-direitos até 5m, com tetos em madeira
tipo saia e camisa e elementos decorativos
de azulejaria. Destaca-se o grande átrio de
entrada, com pavimento em calçada de pedra
e no acesso ao piso nobre os elementos em
cantaria, nomeadamente a escadaria de 3
lanços. A circulação no palacete era labiríntica,
resultado de mais de três séculos de constantes intervenções, com a organização espacial
adaptada ao longo dos tempos.
Sob o ponto de vista estrutural, o edifício era

>1

>2

>3

>4

constituído por:
– Pavimentos – Soalho sobre vigamentos de
madeira, com tarugos de travamento;
– Parede exteriores – Alvenaria de pedra ordinária calcária, em alguns casos (fachada
de tardoz), suportadas por arcos ao nível do
primeiro piso;
– Arcos – Dominam a fachada de tardoz e o
hall principal da Travessa Vaz de Carvalho
(Fig.6);
– Parede interiores – Na maioria semelhantes
às paredes exteriores, de alvenaria ordinária
de grandes espessuras, com exceção de
alguma compartimentação de construção
mais recente, num sistema de tabiques
fasquiados ou com cruzes de Sto. André,
pós-pombalinas;
– Cobertura – Constituída por telhas suportadas por uma estrutura de madeira
No que se refere a patologias, estas estavam sobretudo associadas a problemas

>5
> Figura 1: Localização do Palácio Vaz de Carvalho: à esquerda, no Campo de Sant´Anna (Mapa da Cidade de Lisboa e Belém, 1812); ao centro e à direita, no atual Campo dos Mártires da
Pátria (Google Maps, 2020).
> Figura 2: Fotografia do “Palácio Vaz de Carvalho” na fachada do Campo dos Mártires da Pátria (2017)
> Figura 3: Planta do existente e Corte A-B / fachada de tardoz
> Figura 4: Fachada da Travessa Vaz de Carvalho.
> Figura 5: Fachada da Travessa das Recolhidas.
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importantes de estanquidade que comprometiam seriamente as estruturas de madeira (pavimentos e cobertura), algumas em
colapso eminente (Fig. 7). No entanto, não
configuravam a ruína ou a impossibilidade
de manutenção de uma parte importante dos
elementos de alvenaria.

INTERVENÇÃO

>6

Solução arquitetónica e princípios da
intervenção estrutural
A proposta arquitetónica visava a requalificação do edifício, mantendo o carácter da história
que possui, mas dotando-o de princípios de
habitabilidade atuais.
Assim, foram mantidos, reabilitados e reforçados os elementos estruturais que marcam o volume, estilo e escala do edifício, bem como a sua
diversidade de eras construtivas: paredes de
fachada e interiores de alvenaria dos séculos XVI
e XVII, paredes interiores de frontal pombalinas,
arcos, escadaria principal em cantaria e chaminé quinhentista. Já os pavimentos e cobertura
de madeira foram integralmente demolidos, devido à sua forte deterioração e à necessidade de
dotar o edifício de uma arquitetura de interiores
adaptada às exigências atuais.
Na sua versão contemporânea o edifício tem
agora 5000 m2 de área de construção e é

>7

composto por (Fig.8): uma cave para estacionamento e três pisos elevados, com piso
intermédio em mezanino, aproveitando o elevado pé-direito existente de 5m. As coberturas,

>8

> Figura 6: Imagens do interior do edifício mostrando azulejaria e escadas em cantaria no acesso vertical.
> Figura 7: Imagens de patologias no edifício em pavimentos e cobertura.
> Figura 8: Proposta arquitetura: Cortes do edifício.
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também renovadas, mantêm, na sua maioria,
as inclinações originais com a diversidade
que caracteriza as diferentes épocas em que
foram realizadas.

Os pontos 1, 2, 5 e 6 tiveram projeto de demolições, contenção/recalçamento de paredes e
escavação/contenções periféricas da autoria
da JetSJ [2].

para a ação sísmica, ou seja, trabalhando no
seu plano com capacidade de dissipação de
energia e evitando os modos de rotura fora do
seu plano, ou por blocos rígidos.
Para tal, as paredes foram reforçadas com uma
lâmina de betão armado com 80mm de espessura nos paramentos interiores, que suportam
diretamente as lajes de betão armado e, nas
restantes situações, com reboco armado com
malha de fibra de carbono. Ambos os paramentos são ligados entre si por conectores injetados
com argamassa, com o objetivo de assegurar o
confinamento e capacidade de deformação necessários. Foram ainda realizadas “pregagens”
dos cunhais do edifício e entre paredes ortogonais, com varões de aço inox injetados, para
impedir o desacoplamento entre as mesmas.

Contenção e reforço de paredes de alvenaria

Recalçamento de paredes e arcos. Escavação

Na Fig. 9 ilustram-se as paredes a manter no
edifício, bem como o sistema de reforço adotado, tendo sido necessário executar a estrutura
de contenção das paredes antes de proceder
ao mesmo. No reforço das paredes procurou-se garantir que estas tinham capacidade de
suporte das lajes de betão armado e, ainda,
que garantiam um funcionamento de “caixa”

Após a execução da contenção e reforço das
paredes, foi necessário realizar a escavação de
um piso em cave sob uma parte importante das
mesmas (Fig. 10). Assim, antes de realizar a
contenção de terras, onde se utilizou a solução
de “Berlim definitivo”, foi necessário executar
as operações de recalçamento de paredes.
Este processo tornou a escavação bastante

Solução Estrutural
Genericamente, a solução estrutural do edifício
consiste num piso enterrado e pavimentos de
betão armado nos pisos elevados, com mezaninos metálicos entre pisos. Os pavimentos são
suportados nas paredes de alvenaria ou nos
arcos existentes reforçados estruturalmente.
No caso das fachadas exteriores, estes elementos transmitem as cargas diretamente às
fundações reforçadas com micro-estacas. Já as
paredes interiores e arcos da fachada de tardoz
estão sobre o novo piso em cave. Assim, estes
elementos são suportados por um sistema de
bandas em betão armado ao nível do piso térreo.
A ação sísmica será equilibrada pelas paredes
reforçadas e, em menor escala, por elementos
verticais (em geral núcleos de betão armado)
inseridos para criar novas comunicações verticais. A nova cobertura é em estrutura metálica.
Com base nestes princípios, a intervenção
no edifício passou pelas seguintes fases
(algumas em simultâneo), desenvolvendo-se
nos parágrafos seguintes as mais relevantes:
1. Demolições;
2. Contenção de paredes existentes a manter;
3. Execução da solução de reforço das paredes a manter;
4. Abertura de vãos em várias paredes exis-

a)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

tentes do edifício;
Recalçamento de paredes e arcos;
Execução da escavação e contenção periférica para execução do piso em cave;
Execução dos tirantes de reforço dos arcos;
Execução dos núcleos de elevadores em
betão armado;
Execução da laje do piso térreo e das bandas de suporte às paredes de alvenaria;
Execução dos pisos elevados de betão e
mezaninos metálicos;
Execução da cobertura.

b)

>9

> Figura 9: a) Esquema de reforço de paredes (verde – reboco armado; azul – lâmina de betão armado); b) vista aérea das paredes durante a execução do reforço
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> 10

complexa, dado que foi executado por baixo
dos elementos a manter, existindo um número
considerável de microestacas a dificultar o
processo, como ilustra a Fig.11.
O processo de recalçamento teve dois
procedimentos especialmente sensíveis. O
primeiro, o recalçamento de arcos, onde se
concentra todo o peso dos pisos superiores
e onde se iriam inserir tirantes pela base
durante o período de recalçamento (Fig. 12).
O segundo, relacionado com dificuldades de
execução das microestacas: duas das paredes a recalçar estão separadas por apenas
1m, impossibilitando microestacas nesse
espaço. Para resolver esta questão foi criada
uma malha de vigas de recalçamento, como
ilustra a Fig.13.

> 11

Reforço de arcos
No reforço dos arcos existentes, foi utilizada
a solução indicada na Fig. 14: reboco armado
e confinadores injetados sob pressão. No
caso específico dos montantes e de modo a
manter a nobreza da pedra aparelhada sem
intervenção visível, foi realizado um reforço
pelo interior, por forma a garantir a estabilidade
dos arcos num evento sísmico, onde estarão
sujeitos a uma assimetria de carga para a qual
> 12

> Figura 10: Zonas de escavação, indicando-se ancoragens e microestacas de recalçamento (adaptado de [2]).
> Figura 11: Execução de escavação sob as paredes recalçadas no interior do edifício.
> Figura 12: Planta do projeto de recalçamento de paredes e mecanismo base (adaptado de [2]).
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> 13

não foram originalmente pensados. Este reforço consistiu: (i) na furação dos montantes em
cerca de 7m através da base; (ii) introdução de
tirantes com manga e (iii) injeção sob pressão
com argamassa compatível com o substrato.
Estes tirantes foram colocados durante a fase
onde toda a estrutura estava recalçada, como
mostra a imagem da Fig. 15.

Reforço de fundações
As fundações do edifício foram reforçadas com
microestacas, inseridas em maciços, travados
lateralmente por uma grelha de lintéis de
fundação. Na maioria dos casos procurou-se
reaproveitar as microestacas utilizadas no re> 14

> 15

> 16

> Figura 13: Mecanismo de recalçamento com malhas de viga e representações da execução de vigas de recalçamento principal e secundárias (adaptado de [2]).
> Figura 14: Reforço de arco com reboco armado, confinadores transversais e pregagens no intradorso.
> Figura 15: Reforço dos montantes do arco com tirantes introduzidos pela base durante a fase de recalçamento.
> Figura 16: Execução de lintéis de fundação e maciços sob estrutura recalçada, aproveitando as microestacas.
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ordem dos 6.00m. No entanto, no piso térreo
foi necessário adotar um sistema de bandas
maciças com 0.50m de espessura para suportar as paredes que estavam originalmente
fundadas a este nível, devido ao novo piso em
cave de estacionamento, representando-se na
Fig.18 o sistema utilizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
> 17

> 18

calçamento provisório das paredes existentes,
como se ilustra na Fig. 16.

sob duas paredes concorrentes, utilizando-se
perfis metálicos para suportar as mesmas e,
ainda, a laje do pavimento do piso 1 ligada aos
perfis metálicos por varões em U.

Abertura de vãos
Nesta obra foi necessário realizar a abertura de
um número significativo de vãos, em particular
nas paredes existentes mantidas no interior do
edifício. Um exemplo ilustrativo da complexidade das operações realizadas apresenta-se
na Fig. 17. Aqui foi necessário abrir dois vãos

Pavimentos
Estrutura principal de betão armado
Os pavimentos dos pisos elevados são
constituídos por painéis de laje fungiforme
com 0.20m de espessura, vencendo vãos da

> Figura 17: Pormenor para abertura de vão e ligação à laje de betão armado. Imagem de execução.
> Figura 18: Planta do piso térreo. Laranja – paredes a manter; Azul – bandas de betão armado para suporte das paredes.
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Uma intervenção num edifício centenário reveste-se sempre de decisões delicadas. Por um
lado, existe o desejo de manter a autenticidade,
preservando o património histórico, cultural e
arquitetónico. Por outro, existem as exigências
da vida moderna, diretamente ligadas à nova
conceção arquitetónica.
Reconhece-se que, sob o ponto de vista dos
critérios ideais de intervenção em património
histórico, nomeadamente os enunciados em
Cartas Internacionais, não terá sido possível
cumprir estritamente todos os pressupostos.
Em particular, a reversibilidade da intervenção
foi um dos aspetos menos conseguidos. No
entanto, todas as opções foram refletidas,
tomando em consideração as diversas sensibilidades.
Todo o processo de intervenção neste edifício,
que ultrapassou largamente os cinco anos,
foi realizado por uma equipa constituída por
entidades como: o Dono da Obra, Câmara Municipal de Lisboa, Direção Geral do Património
Cultural e equipas de Arquitetura, Arqueologia
e Engenharia de estruturas, entre outras. As
opções tomadas foram no sentido de chegar
ao difícil equilíbrio entre os princípios de intervenção referidos, as exigências funcionais
e de segurança estrutural atuais e a viabilidade
económica da intervenção. Ao manter-se, na
generalidade, volume, estilo e escala do edifício; a substância do funcionamento estrutural
original; materiais e elementos construtivos
próprios das diferentes épocas, pensa ter-se
chegado ao ponto onde se mantém a autenticidade e não apenas a aparência.

No final, deve-se realçar que um trabalho desta
natureza não se faz sem uma atenção muito
grande aos aspetos de detalhe do projeto e de
um acompanhamento de obra muito presente,

sendo neste caso de realçar o extremo interesse e profissionalismo das várias entidades
envolvidas, em particular do construtor e da
fiscalização da obra.
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> Figura 19: Execução de pavimento de betão armado suportado nas paredes existentes.
> Figura 20: Fotografias da obra acabada.
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