EMPREENDIMENTO CIDADE FINANCEIRA:
A CONSTRUÇÃO METÁLICA EM ANGOLA
Vitor C. Françaa, André A. Machado 2b, Ângela S. Rodrigues 3c e Hugo M. Sousa 4d
a

Director de Projecto, TRIEDE S.A.
Chefe de Projecto, TRIEDE S.A.

b,c,d

Resumo. O presente trabalho tem como referência o Empreendimento Cidade Financeira, localizado em Luanda, que inclui quatro edifícios destinados a escritórios e um edifício destinado a habitação construídos sobre um embasamento com duas caves. Pretende-se demonstrar
as vantagens da utilização da estrutura metálica e mista na construção dos edifícios de escritórios, caracterizados por uma geometria regular e modular. Pretende-se ainda analisar a validade destas vantagens quando aplicadas ao mercado de construção angolano, onde as particularidades da indústria da construção devem ser encaradas como um dado adicional a ter em conta na fase de projecto.

1. Introdução
O Empreendimento “Cidade Financeira” consiste num Pólo Multifuncional, que se encontra
em fase final de construção numa das principais áreas de expansão da cidade de Luanda: Talatona, Luanda Sul.
Localizado num lote com cerca de 25060m2, o empreendimento é constituído por quatro
edifícios de escritórios com 6 pisos elevados, um edifício de habitação com 5 pisos elevados,
e uma edificação destinada a áreas técnicas. Os edifícios assentam sobre dois pisos enterrados,
destinados a estacionamento e áreas técnicas.
No programa definido para os edifícios de escritórios, o Empreendimento pretende proporcionar condições para o agrupamento e autonomia de um conjunto de empresas da mesma
área, dando uma resposta o mais abrangente possível às necessidades que estas terão para se
poderem desenvolver com garantias logísticas de sucesso [1].
Os conceitos basilares para a concretização da proposta arquitectónica foram:
• A criação de um espaço de carácter urbano de qualidade, que pudesse vir a funcionar
como pólo dinamizador desta zona.
• A utilização da métrica modular da estrutura como método compositivo dos alçados.
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No caso específico dos edifícios de escritórios, construídos em estrutura metálica e mista,
os pisos foram pensados de forma a ser possível uma grande adaptabilidade na organização do
espaço, desde configurações celulares a configurações em “open space” [1].

2. Concepção Geral da Estrutura
A concepção da estrutura dos edifícios de escritórios teve as seguintes linhas orientadoras [2]:
• Utilização de perfis leves (IPE’s) para as vigas: esta opção garante uma maior eficiência na solução, permitindo uma redução no consumo de aço, e maior facilidade na colocação em obra. No entanto, esta opção tem de ser tomada em conjunto com a equipa
de Arquitectura, pois obriga a alturas de piso superiores.
• Lajes de betão armado sobre chapa colaborante, com funcionamento de diafragma, solidarizando todos os elementos estruturais ao nível dos pisos e uniformizando os deslocamentos horizontais desses elementos. A utilização da chapa colaborante elimina a
necessidade de recorrer a cofragem para a betonagem da laje.
• Vigas metálicas solidarizadas às lajes de betão armado, formando vigas mistas, que
suportam as acções verticais, transmitindo-as aos pilares metálicos e mistos e aos núcleos de betão armado.
• Construção dos núcleos de escadas e elevadores em betão armado: esta opção permite,
em geral, uma redução no consumo de aço por metro quadrado para cerca de metade
do consumo previsto na solução de núcleos metálicos.
• Limitação do funcionamento dos pilares apenas para acções verticais, concentrando a
resistência a acções horizontais nos núcleos de elevadores e escadas.
• Utilização de ligações simples sem transmissão de momento flector, do tipo “Fin Plate” e “Header Plate”, que facilitam a montagem e garantem uma maior versatilidade
em obra.
Estas considerações, usuais em projectos desenvolvidos em Portugal, têm como objectivo a
obtenção de uma estrutura leve, optimizada em termos de quantidade de aço estrutural, e de
execução corrente.

3. Projecto
3.1 Análise Estrutural
Para a análise estrutural da solução proposta, foi construído um modelo tridimensional de
elementos finitos, utilizando o software de cálculo “SAP 2000” (Figura 1). No caso particular
das ligações, foi utilizado o software “Autodesk Robot Structural Analysis Professional
2011”.
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Fig. 1: Modelação tridimensional do edifício de escritórios

Os esforços foram determinados considerando as acções das sobrecargas em edifícios, das
variações de temperatura e do vento.
Para a análise da estabilidade global do edifício, foi seguido o procedimento descrito no
Eurocódigo 3: com base na rigidez efectiva para cada direcção, determinaram-se as cargas
críticas efectivas e averiguou-se sobre a necessidade de se realizar uma análise de segunda
ordem (αcr<10,0). Tendo-se confirmado essa necessidade, optou-se por efectuar uma análise
geometricamente não linear para analisar a estabilidade global e para contabilizar o acréscimo
de esforços na estrutura devido à deformação da mesma.
3.2 Verificação de Segurança
A verificação da segurança estrutural desenvolvida teve dois objectivos:
• Assegurar um nível de segurança adequado em relação às situações de rotura compatíveis com o tipo de concepção estrutural adoptada durante a fase construtiva da estrutura, após a sua entrada em serviço e durante o período de vida útil predefinido;
• Garantir um bom comportamento da mesma após a entrada em serviço.
Para tal, recorreu-se à filosofia dos estados limites, que através da comparação dos valores
de acções ou outras grandezas relacionáveis com os valores resistentes, assegura a verificação
dos vários elementos estruturais e das respectivas secções consideradas críticas.
Em termos de estados limites últimos (1º objectivo), foram adoptados os valores característicos superiores para os efeitos das acções (Sk) e os valores característicos inferiores para as
resistências (Rk). Foram ainda adoptados coeficientes de segurança parciais para majorar os
efeitos das acções (γf) e minorar as resistências (γm). Por fim, procedeu-se à comparação dos
efeitos das acções majorados (Sd) com as resistências minoradas (Rd).
No caso dos estados limites de serviço (2º objectivo), foram adoptados níveis de acções
expectáveis na estrutura (através das combinações de acções) e características médias para o
comportamento dos materiais, e foi verificado se os valores dos efeitos das acções não ultrapassam valores admissíveis para os níveis de acções considerados.
3.3 Pormenorização / Detalhe
A pormenorização e detalhe dos elementos de projecto foram executados recorrendo ao software “AutoDesk AutoCAD”. Em fase de preparação de obra, o empreiteiro recorreu à utiliza-
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ção do software “TEKLA Structure”, que permite a gestão da produção das estruturas metálicas.

4. Descrição Geral da Solução
4.1 Considerações Gerais
Os edifícios de escritórios são caracterizados por uma estrutura metálica e mista regular, com
uma modelação quadrada de 7.50mx7.50m e altura de pisos de 4.00m (Figura 3a)). Os pisos
encontram-se descentrados da estrutura, levando à existência de consolas com cerca de 2.50m
de vão em duas das faces de cada edifício. Cada edifício inclui, dois núcleos sensivelmente
centrados, destinados às comunicações verticais (elevadores e escadas), executados em estrutura de betão e responsáveis pela resistência à totalidade das acções horizontais.

Fig. 2: Estrutura do Piso Tipo

A estrutura do piso tipo (Figura 2) é, em geral, caracterizada por um reticulado de vigas
metálicas IPE 400 (S355) e IPE 300, que servem de suporte a uma laje mista aço-betão, constituída por uma chapa perfilada de aço e betão aplicado “in-situ”, com uma altura total de
13cm. As vigas são ligadas à laje através de conectores (Figura 3b)), garantindo um funcionamento compósito como viga mista. As vigas IPE 300 encontram-se afastadas de 2.50m e
são ligadas às vigas IPE400 (S355) através de ligações simples sem transmissão de momento
flector (Figura 3c)). As vigas IPE 400 (S355) estão afastadas de 7.50m e apoiam directamente
nos pilares e núcleos de betão, também de forma simples. A excepção a este caso ocorre na
zona de consola, onde se prevê a continuidade da viga de forma a garantir a transmissão do
momento flector proveniente da consola (Figura 3d)).

I Congresso Luso-Africano de Construção Metálica Sustentável, Luanda, Angola

a) Vista Geral da estrutura do edifício
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b) Conectores na ligação da viga secundária à
laje

a) Ligação simples sem transmissão de mod) Ligação contínua, com transmissão de
mento flector
momento flector, na zona de consola
Fig. 3: Estrutura Metálica. Pormenores.

Na laje de cobertura, a solução estrutural e a laje mista aço-betão é semelhante à do piso tipo. Em relação às secções das vigas, o reticulado de vigas metálicas é composto, em geral,
por IPE 400 (S355) e IPE 270. Nas zonas onde está prevista a colocação de equipamento, foi
necessário diminuir o afastamento entre as vigas secundárias para 1.25m devido ao acréscimo
de carga.
Os pilares metálicos, dimensionados para as acções verticais, são caracterizados por secções soldadas em I (S355JR), com altura e largura de 340mm e 310mmm, respectivamente.
Com o objectivo de se optimizar a solução, mantendo as dimensões totais, optou-se por variar
a sua secção em altura, conduzindo a espessuras de banzos entre 30 e 12mm e almas com espessuras entre 25 e 8 mm. As ligações de continuidade nos troços dos pilares são asseguradas
recorrendo a cobrejuntas (Figura 4). Nos pisos inferiores (caves), os perfis metálicos são envolvidos em betão armado, constituindo uma secção rectangular mista aço-betão. A transição
de cargas entre os pilares metálicos e os pilares mistos ocorre entre os pisos 0 e 1.
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Fig. 4: Ligação de continuidade entre troços dos pilares metálicos

4.2 Durabilidade e Protecção ao Fogo
Os componentes metálicos estão sujeitos a problemas de corrosão que afectam o seu funcionamento, havendo por isso a necessidade de seleccionar o tipo de material adequado, especificar a protecção anticorrosiva correcta e prever uma geometria de perfis e ligações que minimizem os interstícios e zonas de acumulação de água, de forma a obter-se um desempenho
adequado da estrutura.
Relativamente à protecção anticorrosiva, previu-se uma decapagem e aplicação de uma
demão de primário epoxídico rico em zinco. Para garantia da qualidade da protecção, esta foi
feita em oficina antes do transporte para Angola, estando as pinturas a realizar em obra limitadas aos parafusos e aos retoques das chapas de ligação, quando a pintura apresente danos
durante o aperto.
Em relação à acção do fogo, os edifícios encontram-se inseridos na 2ª categoria de risco,
sendo exigido aos elementos de suporte uma resistência de 60 minutos. Neste sentido, para o
aumento da estabilidade da estrutura face ao fogo foi prevista uma protecção passiva dos elementos de construção metálica, através da aplicação em oficina de uma demão de revestimento intumescente que garante uma classe de resistência ao fogo R60.
Após a aplicação das protecções, é muito importante garantir que o material seja armazenado e transportado para obra nas melhores condições, de forma a evitar danos nas superfícies
já protegidas à corrosão e ao fogo, limitando as emendas em obra.
4.3 Quantidades de Projecto
Na construção dos quatro edifícios de escritórios do Empreendimento “Cidade Financeira”,
foram utilizadas as seguintes quantidades de aço estrutural (em vigas e pilares metálicos) e de
laje colaborante (Tabela 1):
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Tabela 1: Quantidades de Projecto [2]

Aço Estrutural (kg)
Lajes Colaborante (m2)

2049095
41660

Estas quantidades representam uma taxa de consumo de aço de cerca de 45kg/m2 (considerando a área de construção), que constitui um valor bastante competitivo para este tipo de estruturas. No caso de se optar pela construção dos núcleos em estrutura metálica, e a acção
sísmica fosse preponderante no dimensionamento dos elementos, poderíamos chegar a uma
taxa de consumo de aço superior ao dobro do valor obtido.

5. Fabrico, Transporte e Montagem: a realidade de Angola
A especificidade do mercado de construção angolano faz-se notar sobretudo em fase de obra.
A utilização generalizada do betão armado, à semelhança daquilo que acontece em Portugal, é
contrariada pela dificuldade no transporte e fornecimento do betão, e na dificuldade em obter
betões de elevadas classes de resistência, promovendo o recurso à construção metálica.
No caso das estruturas metálicas, existem algumas dificuldades associadas ao fabrico,
transporte e montagem, que podem e têm sido ultrapassadas com ganhos de competitividade e
qualidade de execução, conforme se refere nos pontos seguintes.
5.1 Fabrico e Transporte
Uma das vantagens da utilização da estrutura metálica na construção consiste na possibilidade
de aplicação do conceito de prefabricação. Os diversos elementos estruturais são executados
em fábrica, incluindo as chapas auxiliares e furações necessárias para ligações. Em casos particulares, poderão ser pré-montadas partes da estrutura em fábrica, desde que o seu transporte
para o local da obra não constitua um problema.
A execução em fábrica minimiza a ocorrência de erros, aumentando a qualidade da construção. Para além disso, permite a aplicação de tratamentos em ambiente controlados para
protecção contra a corrosão ou para a protecção ao fogo.
O facto de ainda não funcionar em Angola uma indústria eficiente que garanta o fabrico e
fornecimento de estrutura metálica para a construção, origina que em muitos casos, tenha que
se recorrer ao exterior.
Nestes casos, o transporte é assegurado por meios marítimos, a um custo inferior ao custo
de transporte de estruturas prefabricadas de betão armado (devido ao peso elevado) ou de madeira (devido ao volume elevado) [3].
A opção corrente para o transporte marítimo de estruturas metálicas passa pela utilização
de contentores do tipo “Open Top” de 40’. Estes contentores permitem o transporte de elementos até 12.10m de comprimento. Na Tabela 2, podem ser consultadas as dimensões limite
do contentor referido, que deverão ser consideradas em fase de projecto, na definição das juntas de construção.
Tabela 2: Dimensões limite dos contentores “Open Top” de 40’ [3]

Máxima carga útil (kg)
Comprimento (m)
Largura (m)
Altura (m)

26280
12010
2186
2330
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No caso do Empreendimento “Cidade Financeira”, a empreitada seguiu este processo, tendo a empresa MARTIFER fabricado a estrutura nas suas instalações em Portugal, e posteriormente, enviado os diversos elementos por via marítima até Luanda.
As boas condições em que se verificou o transporte, permitiu minimizar as intervenções
decorrentes de danos durante o mesmo, permitindo um maior rendimento em obra.
5.2 Montagem
Nos casos correntes, a facilidade de montagem da estrutura metálica resulta numa vantagem
quando comparada com a execução de outros tipos de estrutura, nomeadamente estrutura de
betão armado, devido ao ritmo que é possível de impor à construção.
No entanto, para tal se verificar, deverão ser considerados alguns aspectos em fase de projecto. Por exemplo, deverão ser conhecidos que meios de elevação são possíveis de mobilizar
na obra, ou se será fácil recorrer a mão-de-obra especializada.
A importância da mão-de-obra especializada pode ser reduzida pela utilização generalizada
da prefabricação. No caso específico do Empreendimento “Cidade Financeira”, a adopção generalizada de ligações correntes, sem transmissão de momento flector, e a eliminação de ligações soldadas em obra teve como função facilitar a montagem da estrutura.
A questão dos meios de elevação não assumiu particular importância nesta obra, uma vez
que os elementos estruturais não apresentavam dimensões elevadas. Tratando-se de uma estrutura porticada simples, com vigas de comprimentos da ordem dos 8.00m, os meios de elevação necessários são meios correntes.

6. Conclusões
A construção do Empreendimento “Cidade Financeira” recorrendo a estrutura metálica e a
estrutura mista aço-betão, revelou ser a solução mais apropriada, tendo em consideração o
programa da Arquitectura e as particularidades do mercado angolano. Esta afirmação pode ser
sustentada pelas seguintes conclusões:
1. A utilização de construção metálica e mista em estruturas regulares é francamente competitiva ao permitir bons rendimentos de trabalho com recurso à prefabricação.
2. A prefabricação da estrutura metálica permite reduzir o número de falhas que ocorrem
na execução das estruturas, conduzindo a uma melhoria da qualidade final do produto.
3. A consideração em fase de projecto das linhas orientadoras referidas no ponto 2, permite a obtenção de estruturas leves, optimizadas em termos de quantidade de aço estrutural, e de execução corrente.
4. As limitações existentes no fabrico e fornecimento do betão em Angola, favorecem a
utilização de estrutura metálica na construção civil.
5. Na construção metálica, a consideração em fase de projecto e de preparação de obra das
especificidades do mercado angolano, nomeadamente as questões relativas ao fabrico,
transporte e montagem, permite ultrapassar as dificuldades existentes, e garantir um
produto final competitivo e com qualidade.
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