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SUMÁRIO 
 
Esta comunicação destina-se a apresentar o edifício do Centro de Coordenação e Controlo de 
Tráfego Marítimo do Porto de Lisboa localizado na frente marginal Algés – Jamor, em 
construção no extremo de um molhe aí executado com uma extensão superior a 100 m para o 
interior do rio. No artigo são apresentados alguns aspectos de concepção da estrutura, sua 
realização, sendo de destacar ainda as especificações decorrentes da garantia de durabilidade 
da obra com especial incidência na definição do betão adoptado.  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O edifício é constituído por nove pisos acima do coroamento do molhe, desenvolvendo-se em 
altura com uma inclinação de um para quatro. A cota de topo do edifício é de 36 m acima do  
mesmo referencial, o que equivale a dizer que no topo da fachada virada ao rio se avança 9 m 
relativamente à base (Figura 1). A altura do edifício foi uma exigência  do dono de obra. Em 
planta o edifício tem uma configuração rectangular de 13.0 m × 19.0 m. 
 
O edifício tem uma forte ocupação com equipamento técnico diverso, tendo como principal 
vocação o acolhimento de um novo sistema  de controlo e monitorização do tráfego marítimo 
(VTS) . Na sequência da orientação de Arquitectura, limitando fortemente o número de 
aberturas ao exterior até ao piso 6, houve ainda intenção de não ter quaisquer panos de 
alvenaria de tijolo no perímetro exterior do edifício (Figura 2). 
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Figura 1 – Parede Interior – Estrutura 
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Figura 2 – Parede Exterior – Estrutura 
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2. CONDICIONAMENTOS  GEOTÉCNICOS 
 
O ambiente geotécnico é caracterizado pela existência de uma camada de lodo arenoso  e de 
areia fina silto - arenosa com uma espessura de aproximadamente 5.0 m. O topo desta camada 
encontra-se a uma cota variável entre -4.0 a -4.6 m referente ao zero hidrográfico (Z.H.). 
 
Abaixo da camada de lodos verifica-se a existência de uma camada de basalto medianamente 
alterado e muito alterado com espessura de aproximadamente 3.0 m. Para baixo desta camada o 
grau de alteração e de fracturação reduz-se, considerando-se que estas camadas tem já 
características suficientes para fundar o edifício. 
 
 
3. SOLUÇÃO ESTRUTURAL 
 
3.1 Fundações 
 
A estrutura é fundada através de um conjunto de 25 estacas com 1.0m de diâmetro, dispostas 
numa malha ortogonal com 3.0 m de afastamento a eixo, e encabeçadas por um maciço com 
1.0m de espessura e 14.0 m × 15.25 m em planta (Figura 3).  
 

 
 

Figura 3 – Maciço de Encabeçamento de Estacas 
 

As estacas e o maciço foram executadas após construção do molhe, numa zona em que este 
alarga. A cota de coroamento do molhe é de +5.70m (Z.H.). O  núcleo do molhe deveria ter 
sido preenchido totalmente com areia, após se ter previamente limpo o fundo dos lodos 
existentes. De facto verificou-se que o núcleo do molhe havia sido executado com areia e 
alguns blocos de pedra, o que dificultou bastante a execução das estacas. O processo de 
execução previsto preconizava a utilização de moldes metálicos recuperáveis. Todavia face às 
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dificuldades encontradas em algumas estacas do perímetro (em zonas com maior concentração 
de blocos de pedra que aí não deveriam estar), optou-se pela utilização de moldes perdidos no 
perímetro. 
 
As estacas têm um comprimento médio de 18.5 m, havendo um encastramento de 3.0 m, 
correspondente a 3 diâmetros da estaca, na camada de basalto pouco a medianamente alterado. 
As estacas funcionam essencialmente por ponta fundadas na camada de basalto atrás referida. 
 
 
3.2 Concepção da supra - estrutura 
 
Até ao piso 6 os elementos verticais da estrutura do edifício são constituídos fundamentalmente 
por um conjunto de paredes exteriores perfazendo a quase totalidade do contorno exterior e 
pelo núcleo de escadas e elevadores.  
 
A extensão das superfícies de betão no exterior decorre da opção arquitectónica atrás 
enunciada, já que do ponto de vista estrutural se pode afirmar existir “àrea de betão em 
excesso”. A parede exterior virada ao rio é inclinada , estando pendente para o rio, constituindo 
uma superfície quase contínua desde a fundação até ao piso 6, com apenas uma abertura 
pequena. As paredes laterais são também extensas, com muito poucas aberturas até ao piso 3, 
acima do qual existe uma janela, em cada parede, em cada piso. Estas janelas têm 12 m de 
desenvolvimento, constituindo-se sobre elas uma viga 3.0m de altura, dimensão decorrente 
igualmente dos objectivos de Arquitectura de só ter janelas e betão nas fachadas. É na fachada 
virada a terra, igualmente inclinada mas pendendo para o interior do edifício, que existem 
diversas e grandes aberturas.   
 

 
 

Figura 4 – Vista do edifício do lado virado a terra 
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Do piso 6 para cima apenas se mantêm as paredes do núcleo de escadas e elevadores e ainda 
dois pilares, sendo as lajes dos pisos 7 e 8 constituídas por consolas laterais. 
 
Na fachada acima do piso 6 adoptou-se uma estrutura tubular metálica (Figura 5), que não 
recebe carga das lajes de modo a poder ser muito ligeira, destinada unicamente a fixar os 
elementos  de ensombramento da fachada. 
 
CORTE LONGITUDINAL CORTE TRANSVERSAL

 
 

Figuras 5  – Estrutura metálica acima do piso 6 
 

Dada a forte inclinação do edifício, a concepção estrutural baseia-se no desenvolvimento da 
estrutura em torno do núcleo da caixa de escadas e elevadores de forma a manter a resultante 
das cargas gravíticas centradas nesse núcleo. Da mesma forma, a transmissão dos esforços à 
fundação é efectuada através da base do núcleo, o qual funciona simultaneamente como maciço 
de encabeçamento de estacas. 
 
Na resistência a acções horizontais, o núcleo é fortemente complementado pelas paredes 
exteriores que formam um tubo até ao piso 6. 
 
As condições de exposição  da estrutura, em ambiente marítimo muito agressivo, impuseram a 
especificação do betão muito exigente quanto a condições de durabilidade, visando a protecção 
do betão e do aço das armaduras em relação aos agentes agressivos, nomeadamente a àgua e o 
cloreto de sódio. Essas exigências traduziram-se na imposição de requisitos de composição e de 
desempenho, conforme descrito no capítulo 4. 
 
 
3.3 Descrição  e funcionamento da estrutura 
 
A solução estrutural adoptada para as lajes do piso 0 ao piso 6 é constituída por uma laje 
maciça de 0.20 m de espessura. De uma forma geral esta laje funciona apenas apoiada nas 
paredes estruturais. No entanto, e em resultado da inclinação do edifício alguns dos vãos 
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variam significativamente de piso para piso, pelo que, nos vãos maiores, houve a necessidade 
de recorrer a vigas de modo a manter a espessura das lajes. De uma forma geral, estas vigas têm 
uma secção de 0.60 m por 0.25 m. Na zona da entrada do edifício existem duas vigas com 1.00 
m e uma com 1.40 m de altura possibilitando assim a realização de aberturas significativas sem 
contudo alterar a solução estrutural dos pisos. A inclinação de duas das paredes exteriores do 
edifício implica que as lajes e as vigas fiquem sujeitas a forças de tracção com caracter 
permanente em resultado do equilíbrio de forças nos nós laje – parede  e  viga – parede. 
 
No piso 7 e 8 as lajes são maciças e apresentam consolas na direcção  transversal com 3.18 m, 
apoiadas na faixa central.  
 
As paredes estruturais em betão armado têm uma espessura de 0.20 m com excepção das 
paredes do contorno da caixa de escadas que têm uma espessura de 0.25 m. 
 
Entre o topo do maciço e a laje do piso 0 existem diversas paredes com espessuras de 0.20 m e 
0.40 m  que  funcionam  como  nervuras  estruturais  do  próprio  maciço,  servindo 
simultaneamente para a transmissão das cargas das paredes à fundação. 
 
O maciço de encabeçamento das estacas está centrado com a caixa de escadas e elevadores, e 
assim centrado também com a resultante das cargas verticais. Desta forma o maciço apresenta 
uma excentricidade com a planta do edifício no piso 0, o que conduziu à necessidade de utilizar 
elementos estruturais, abaixo da cota do piso 0, que permitem a transmissão de todas as cargas 
ao maciço de encabeçamento de estacas, sendo estes elementos constituídos por 
prolongamentos das paredes estruturais (ver Figura 1 e 2). 
 
A estrutura metálica de ensombramento dos pisos 6 a 9 é constituída por um conjunto de tubos 
quadrados e rectangulares de aço, com 100 mm de máxima dimensão na secção transversal, 
dispostos em alinhamentos coincidentes com os pisos e com as laminas de ensombramento. 
Esta estrutura metálica está toda apoiada na parede exterior ao nível do piso 6, sendo ligada aos 
pavimentos de betão armado ao nível do piso 7 a 9. Estes elementos de ligação foram 
concebidos de forma a funcionarem como biarticulados, permitindo assim a existência de 
deslocamentos verticais relativos entre os pisos de betão armado e a estrutura metálica. A 
estrutura metálica é ainda contraventada aos níveis dos pisos com uma estrutura triangular, a 
qual lhe confere a rigidez necessária.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Ligação bi – articulada 
              - Fachadas verticais              
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Figura 7 - Ligação bi - articulada 
              - Fachadas inclinadas 

 
 
4. PROJECTO DE DURABILIDADE 
 
4.1. Qualidade do betão 
 
De acordo com a classificação da Especificação E378 anexa ao documento nacional de 
aplicação da ENV206 – Betão – Comportamento, produção, colocação e critérios de 
conformidade a estrutura apresenta as seguintes condições de exposição: 
 
- Elementos Enterrados 
 
Os elementos enterrados estão em contacto com a água do estuário do Tejo a qual apresenta no 
local uma composição semelhante à da água do mar. 
 
Assim a classificação quanto à condição de exposição é  
 ECl 2 – Acção de cloretos, potenciando a corrosão de armaduras (zona imersa) 
 EQ 2 – Agressividade química da água do mar, a água contém SO4

- da ordem de 2 a 
3g/l e iões Mg++ da ordem de 1.5g/l 
 
- Elementos da Superestrutura 
 
A superestrutura está sujeita ao ambiente atmosférico maritimo, ou seja a classificação quanto à 
condição de exposição é 
 ECl 1 – Acção de cloretos, potenciando a corrosão de armaduras (zona atmosférica 
não sujeita ao contacto com água) 
 EC 3 ou EC 4 – Acção da carbonatação, potenciando a corrosão das armaduras (zonas 
exteriores protegidas ou não – EC 3 / EC 4 – da acção da chuva) 
 
Assim e para a pior condição de exposição têm-se os seguintes requisitos mínimos para se 
atingir um período de vida de 50 anos (ou seja para nesse período de vida não ocorrerem custos 
imprevistos de reparação): 
 
- Elementos Enterrados 
  
 Betão C35/45 
 Máxima relação água/ligante – 0.45 
 Mínima dosagem de ligante – 360kg/m3 
 Recobrimento mínimo  - 40mm 
  Recobrimento nominal  - 50mm 
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- Elementos da Superestrutura 
  
 Betão C32/40 
 Máxima relação água/ligante – 0.45 
 Mínima dosagem de ligante – 340kg/m3 
 Recobrimento mínimo  - 40mm 
  Recobrimento nominal  - 50mm 
 
Considerando que o periodo de vida de 50 anos é inferior ao desejável para uma obra desta 
natureza especificou-se um conjunto de requisitos para o betão capazes de adequarem a 
qualidade do betão ao ambiente agressivo em questão: 
 
Assim impôs-se adicionalmente, ao nível da composição do betão: 
- adopção obrigatória de silica de fumo com 15 a 30 kg/m3  
- máxima relação água - cimento igual a 0.4 
- dosagem de cimento entre 350 a 400 kg/m3 
 
e a nível de desempenho do betão: 
- Ensaio de penetração de água (porosidade)  ISO7031 
 Profundidade média < 20mm 
 Coeficiente de permeabilidade <  1×10-12 m/s 
- Ensaio de absorção 
 Coeficiente de absorção ao fim de 4 horas ≤  0.1mm/min0.5 
- Ensaio de resistência e penetração de cloretos 
 Ensaios acelerados (ASTM C 1202-94) < 1000Coulombs 
 Ensaios de célula de difusão D <  1×10-12 m2/s 
- Ensaio de porosidade 
 RILEM_P < 14% 
 
O estudo de composição realizado pela ENSUL (Secil Betão) conduziu à seguinte composição: 
 Cimento – 440 kg/m3 
 Silica de Fumo – 40 kg/m3 
 Relação Água/Ligante – 0.35 
 Adjuvantes (Chrysoplast E e GT) 
 
Com esta composição forma atingidos todos os requisitos especificados, tendo-se obtido para a 
resistência do betão fck = 83.4 MPa (fcm = 89.0 MPa). Os valores obtidos nos ensaios 
acelerados de penetração de cloretos variaram entre 910 a 1250 Coulombs. 
 
 
4.2. Forma estrutural 
 
Na concepção estrutural e definição de formas teve-se também como objectivo reduzir a area 
da superfície do betão adoptando-se superfícies planas e sem reentrancias e saliências. 
 
 
 



 9 

4.3. Outras medidas de protecção 
 
O edifício será forrado exteriormente por um conjunto de lamelas de cobre que serão fixadas às 
paredes de betão cobrindo-as totalmente. Acima do piso 6, estas lamelas constituem apenas 
“linhas” na fachada são espaçadas de 0.67 m em altura até ao piso 9, estando suportada pela 
estrutura metálica tubular já referida. As fixações são asseguradas em ambas as situações por 
parafusos em aço inox. A garantia de durabilidade das estruturas passa não apenas pela sua 
protecção contra os agentes exteriores mas também pelo cuidado na conjugação dos materiais 
adoptados. Em virtude da diferença de potencial eléctrico entre o cobre e o aço dos tubos, e 
entre cobre e aço inox, e entre aço inox e aço dos tubos, adoptaram-se medidas de separação 
dos materiais recorrendo a buchas e anilhas plásticas de isolamento e membranas de polietileno 
na separação das zonas de justaposição entre cobre e perfis tubulares (Figura 8). 
 

 
 

Figura 8 – Ligação entre tubos em aço e lamelas de cobre 
 
 
5. PROCESSOS CONSTRUTIVOS 
 
A inclinação da parede virada ao rio e da virada a terra, implicou um acompanhamento 
rigoroso da sua geometria com recurso a meios topográficos de modo a garantir a sua 
linearidade. 
 
As cofragens das paredes de periferia apenas foram escoradas contra o solo no primeiro nível 
de paredes (Figura 9). Acima do piso 1, todas as cofragens foram apoiadas no troço de parede 
imediatamente inferior (Figura 10). Na parede inclinada pendente para o rio recorreu-se a 
tirantes provisórios a partir da laje na base de cada troço de parede, os quais foram 
desactivados  apenas depois da entrada em funcionamento da laje acima desse troço de parede. 
Na parede inclinada pendente para o interior do edifício recorreu-se a escoramento contra a 
laje. 

                              
 

Figuras 9 e 10 – Cofragens na parede do lado do rio 
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Por razões de economia e racionalização de cofragens, o empreiteiro optou por fazer a rotação 
das cofragens na execução das paredes de cada nível.  Tal implicou que em cada nível, se 
executou numa primeira fase as paredes correspondentes a metade do perímetro do edifício, 
numa segunda fase o restante perímetro, e numa terceira fase as paredes do núcleo. 
 
 
 
 
Colaboraram ainda neste projecto os Eng. Francisco Virtuoso e António Costa 
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Figuras 11, 12 e 13 – Evolução do edifício 


