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01 | INTRODUÇÃO 
 

Na sequência da solicitação apresentada pelo Eng. Domingos Martins da Empresa Bernardi 

Sociedade Imobiliária SA, foi elaborado o presente relatório com o objectivo de avaliar as 

condições de segurança e a solução para a execução do acesso à garagem de um edifício em 

reconstrução sito na Rua António Carneiro, na cidade do Porto. Esta avaliação reporta-se a 

uma parede de alvenaria de pedra que executa a fachada posterior de um edifício que 

alberga as instalações de uma superfície comercial (LIDL). 

A informação contida no presente relatório resultou de várias visitas efectuadas ao local 

da obra, incluindo uma visita ao interior do edifício do LIDL, onde os técnicos do IC-FEUP 

foram acompanhados pelos responsáveis da empresa e pelos engenheiros envolvidos na 

recente obra de reabilitação das instalações do LIDL, a fim de se obter informações 

relevantes acerca da estrutura deste edifício. 

Este relatório apresenta a seguinte estrutura: 

• Descrição sumária do problema; 

• Descrição sumária da estrutura do LIDL; 

• Proposta de intervenção; 

• Conclusões. 
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02 | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROBLEMA 
 

O problema em análise diz respeito à execução do acesso à garagem de um conjunto 

de habitações, actualmente em construção, localizadas na Rua António Carneiro. As 

referidas habitações encontram-se inseridas em dois edifícios do início do século XX. Um 

dos edifícios possui uma cave que albergará a garagem comum. O acesso será feito 

através de um corredor situado no terreno dos edifícios, que de um dos lados é 

delimitado pelos próprios edifícios e pelo outro é delimitado pelo edifício que alberga as 

instalações do LIDL (Figura 1). Esse corredor, actualmente com vão livre de 2,60m e à 

cota da Rua António Carneiro, contemplará uma rampa de acesso à cota inferior da cave 

(Figura 1). 
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Figura 1 – Planta da localização da rampa de acesso à garagem 

 

Aquando da realização de algumas sondagens no terreno a escavar, verificou-se que a 

parte enterrada da parede do edifício do LIDL não possuía espessura constante (Figura 2 

e Figura 3). A espessura da parede de alvenaria aumenta em profundidade, aumentando 

até um máximo de cerca de 45cm na zona da sondagem efectuada. Pelo interior do 

edifício do LIDL, as pedras que executam a alvenaria da parede encontram-se alinhadas, 

verificando-se a variação de espessura apenas para o exterior da parede. 

Face a estas observações, surge a necessidade de contornar a diminuição do vão livre 

de 2,60m para cerca de 2,15m, já que com estas dimensões se torna impossível o acesso 

de veículos à garagem. 
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Figura 2 – Vista do corredor junto à 

parede do LIDL (parede amarela) 

Figura 3 – Escavação junto à base da parede do LIDL 
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03 | DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESTRUTURA DO LIDL 

 

No presente ponto do relatório é feita uma descrição sumária da estrutura do edifício do 

LIDL, com o objectivo de melhor se avaliarem as razões para a configuração da parede e as 

implicações de uma intervenção ao nível da parede. 

O edifício do LIDL, que foi alvo de uma recente remodelação, é constituído por uma 

estrutura porticada de betão armado. A estrutura do 1º piso, onde se situa o parque de 

estacionamento, encontra-se a uma cota um pouco superior ao actual nível do terreno no 

corredor de aceso à garagem (Figura 4), estando portanto acima da zona onde se verifica o 

aumento da espessura da parede. A estrutura do piso é constituída por vigas principais e 

secundárias onde se apoiam as lajes de piso com cerca de 3,20m de vão.  

 

 

Figura 4 – Zona de ápoio da laje do edifício do LIDL 

 

Por sua vez, a estrutura do piso apoia-se em pilares de betão armado (que foram 

reforçados aquando da recente obra) e nas paredes das fachadas. A fachada em causa, 

situada na fronteira com o corredor por onde se fará o acesso à garagem, possui, na zona 

onde se apoiam as vigas secundárias da estrutura do piso, nervuras verticais (contrafortes) de 

alvenaria com um espaçamento de cerca de 3,20m (Figura 5). 

 

Nível de apoio da laje 
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Figura 5 – Esquema do alçado da parede do edifício do LIDL 

 

Na Figura 6 mostra-se um corte da parede em análise, na sua situação actual, com a 

indicação das cargas envolvidas. Verifica-se que a geometria da parede, nomeadamente o seu 

aumento de espessura em profundidade, prende-se essencialmente com o facto de 

originalmente a parede possuir um funcionamento, não só como elemento vertical de apoio a 

cargas verticais, mas também como muro de gravidade de suporte de terras, tendo assim que 

suportar os impulsos de terras provenientes do terreno vizinho (assinalados como I na Figura 

6). Desta forma, o aumento da espessura na parte inferior da parede seria benéfico não só 

pela maior rigidez de flexão fora do plano da parede que lhe conferia, mas também porque a 

variação de espessura faria com que o peso das terras (assinaladas como W na Figura 6) 

tivesse um efeito estabilizador, nomeadamente em relação ao derrube da parede. 
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Figura 6 – Corte da parede (muro de gravidade de suporte de terras) do LIDL com indicação das cargas 

actuantes na situação actual 
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04 | PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Após a descrição do problema e da estrutura, apresenta-se a proposta de intervenção na 

parede, que se entende como sendo a mais adequada face às exigências de acesso e face à 

garantia da segurança do edifício do LIDL e dos seus utilizadores. A intervenção proposta 

consiste essencialmente no corte da parede da fachada do LIDL, conferindo-lhe uma 

espessura constante até à sua fundação (Figura 7). 

Como ponto prévio, refere-se que a escavação das terras na zona de acesso à garagem 

tem desde logo uma implicação na redução das cargas aplicadas na parede, já que faz com 

que desapareçam os impulsos de terras (ver Figura 6). Assim, a parede deixa de ter as funções 

de muro de suporte de terras (muro de gravidade), mantendo apenas as suas funções de 

elemento de suporte de cargas verticais. A remoção destas terras implica ainda que 

desapareçam as cargas verticais resultantes do peso próprio das terras (assinaladas como W 

na Figura 6), reduzindo-se as tensões a transmitir ao solo ao nível da fundação da parede. 

Dado que as cargas verticais aplicadas na parede, à excepção do seu peso próprio, estão 

aplicadas acima da cota onde se verifica o aumento de espessura, e ainda que as cargas são 

aplicadas de uma forma pontual (cargas concentradas) pelas vigas secundárias, as máximas 

tensões instaladas situam-se também acima dessa cota. Deste modo, não haverá qualquer 

problema de estabilidade se se proceder ao corte da parede, conferindo-lhe a mesma 

espessura em toda a altura, desde que se mantenha a sua fundação com as dimensões 

actuais. Este requisito é facilmente garantido, uma vez que a cota da entrada na garagem se 

situa acima da cota do piso térreo do LIDL (Figura 7). Refira-se ainda que o corte a efectuar 

deverá ser executado com disco e não com martelo, pretendendo-se assim evitar a introdução 

de vibrações na estrutura do edifício do LIDL. 

Prevê-se ainda a execução de uma estrutura laminar fechada de betão armado na entrada 

da garagem, constituída por uma laje de cobertura, uma laje de fundo e um muro que liga 

estes elementos (Figura 7). Esta estrutura, já prevista no projecto inicial, permite que se 

proceda à colmatação de eventuais vazios na parede do LIDL após o seu corte, uma vez que a 

betonagem deverá ser efectuada contra a parede, e permite ainda que as cargas por si 

transmitidas à fundação sejam bastante reduzidas, pois trata-se de uma estrutura bastante 

rígida que se apoiará essencialmente na estrutura do edifício da garagem. 

 

  

 

 

 

 

 

 



          
 EDIFICIOS DA R. ANTÓNIO CARNEIRO, 373, 375, 381, 385 e 389 - PORTO 

relatório técnico | Março 2009 | página 10/11 

 
 

Apoio das vigas
secundárias na parede

G

Estrutura laminar
fechada de betão na
entrada da garagem

Alvenaria a cortar

 

Figura 7 – Corte da parede do LIDL com indicação da intervenção proposta 
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05 | CONCLUSÕES 

 

Na sequência da solicitação apresentada pelo Eng. Domingos Martins da Empresa Bernardi 

Sociedade Imobiliária SA, foi elaborado o presente relatório com o objectivo de avaliar as 

condições de segurança e a solução para a execução do acesso à garagem de um edifício em 

reconstrução sito na Rua António Carneiro, na cidade do Porto. Esta avaliação reporta-se a 

uma parede de alvenaria de pedra que executa a fachada posterior de um edifício que 

alberga as instalações de uma superfície comercial (LIDL). 

Como principais conclusões, pode-se apontar o seguinte: 

• A actual geometria do muro resulta do facto de este ter sido concebido para 

desempenhar as funções de muro de suporte de terras para além das de elemento 

de suporte de cargas verticais; 

• Dado que as terras serão removidas, esta função de muro de suporte deixará de 

existir, sendo que nessas circunstâncias a zona de maiores tensões instaladas 

situa-se acima da cota onde se dá o aumento de espessura da parede; 

• Recomenda-se o corte da parede a disco, conferindo-lhe uma espessura constante 

até à sua fundação, que não deverá ser cortada; 

• Recomenda-se ainda a execução de uma estrutura laminar fechada de betão 

armado na zona de entrada na garagem, cuja betonagem permite a colmatação 

de eventuais vazios na parede após o seu corte; 

• Esta estrutura possui uma geometria, rigidez e condições de apoio apropriadas à 

redução das tensões a transmitir ao solo junto à parede do LIDL. 
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