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Resumo. Descreve-se a estrutura do novo Terminal de Voos Domésticos do Aeroporto de
Luanda. Trata-se de uma estrutura executada com recurso a soluções metálicas e mistas açobetão, realizada num prazo de três meses e meio. Apresentam-se os condicionalismos e as soluções estruturais encontradas, assim como as motivações que suportaram a sua adoção.

1. Introdução
O novo Terminal de Voos Domésticos do Aeroporto de Luanda tem uma área de construção
de cerca de 8000 m2, dividida por um piso térreo e dois pisos elevados. O segundo piso
elevado não ocupa toda a área de implantação, constituindo um mezanino. A cobertura é em
arco, realizada por chapas metálicas.
O edifício tem geometria retangular com dimensões em planta de 93mx63m e uma altura
máxima de 12m e foi projetado e executado no prazo de cinco meses e meio, entre 15 de
Março e 29 de Agosto de 2012. Foram previstas duas juntas de dilatação que dividem o
edifício ao longo da maior dimensão em três. Esta conceção visa melhorar as condições de
serviço face às deformações impostas, sejam elas permanentes, como a retração do betão e/ou
variáveis, como as variações uniformes de temperatura.
Trata-se de uma estrutura metálica e mista aço-betão, onde foram adotadas soluções
repetitivas, tipificadas e correntes, com o propósito de promover ao máximo a rapidez de
execução da obra. Nas zonas das aberturas para implantação das escadas e elevadores
previram-se soluções singulares.
Nos pontos seguintes apresentam-se os condicionalismos encontrados na elaboração do
projeto e execução da obra, descrevem-se as soluções estruturais e as verificações de
segurança estruturais realizadas.
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2. Condicionamentos de projeto
2.1 Prazo de construção
O condicionamento principal do projeto e da obra decorre do prazo previsto para a sua execução. O prazo disponível era de cinco meses e meio e incluía demolição do edifício existente e
execução do novo terminal. O projeto tinha de ser realizado em simultâneo o que exigiu um
planeamento detalhado que permitisse fornecer elementos de projeto para a execução das fundações ao mesmo tempo que eram fornecidos elementos para a prefabricação da superestrutura.
A conceção e dimensionamento da estrutura iniciou-se em simultaneamente com a demolição do edifício existente, em 15 de Março de 2012. O projeto foi executado de forma faseada,
tendo sido inicialmente executado o projeto das fundações e, durante a execução das mesmas
foi desenvolvida a pormenorização da restante estrutura do edifício. A conclusão da obra das
fundações ocorreu a meados do mês de Maio de 2012 tendo, a partir desta data sido executada
a montagem da estrutura metálica. A montagem da estrutura decorreu no prazo de um mês até
meados de Junho. Durante os dois meses e meio seguintes foram executados os restantes trabalhos como betonagem das lajes de pisos, montagem da estrutura de cobertura e execução
dos acabamentos. A obra foi inaugurada em 29 e Agosto de 2012, cinco meses e meio depois
do seu início.
2.2 Geologia e geotecnia do local
Os resultados da campanha de sondagens de reconhecimento geotécnico, revelaram um terreno arenoso com reduzidas quantidades de argila, num estado solto a muito solto nas camadas
superficiais, aumentando de densidade em profundidade, apresentando razoáveis capacidades
resistentes a partir dos 7-8m de profundidade.
Foram realizados poços de inspeção para determinar as dimensões e profundidades das
fundações existentes. Estas eram constituídas por sapatas isoladas com dimensões em planta
de 1.50x1.50m2 e altura de 0.35m. Estes elementos apoiavam por sua vez em blocos de betão
com dimensões em planta de 2.20x2.20m2 e altura de 1.10m.
Como já foi referido o solo de fundação apresenta capacidade resistente limitada nas suas
camadas superficiais. Adotou-se uma tensão resistente de 60kPa, próxima da tensão atuante
nas fundações do edifício existente, para situações onde fossem aproveitadas as fundações
existentes. Estas situações, incluíam apenas os pilares de fachada uma vez que a malha dos
pilares interiores no novo edifício tem áreas de influência superiores às do edifício existente.
Nas fundações dos restantes pilares, optou-se por utilizar uma solução de microestacas encimadas por um maciço de encabeçamento em betão armado.

3. Descrição da obra
Conforme já referido anteriormente, o edifício encontra-se dividido, por juntas de dilatação,
em três blocos independentes. Obtêm-se assim blocos estruturais com dimensões máximas de
32mx36m.
Tendo em consideração o prazo disponível optou-se por uma solução pré-fabricada metálica e mista aço-betão. Esta solução permitia que os trabalhos de fabrico e transporte decorressem em paralelo com a construção das fundações e, por outro lado, adapta-se às exigências
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funcionais do edifício, nomeadamente à necessidade de vencer grandes vãos. Nenhum outro
tipo de solução, nomeadamente em betão, garante a rapidez de fabrico e flexibilidade exigidas.
A modulação estrutural teve por base a definida no projeto de arquitetura. A malha resultante é composta por pórticos transversais afastados de 8,00m. As vigas principais vencem,
em geral, vãos de 8,00m, à exceção das vigas sobre as zonas do pré check-in e do check-in
que apresentam um vão de 10,40m.
A estrutura dos pisos intermédios é composta por lajes mistas colaborantes, do tipo “Haircol 59S”, com uma espessura total de 0,14m e chapa perfilada de 0,75mm de espessura. Esta
laje apoia num conjunto de vigas metálicas principais, perfis IPE450, e em vigas secundárias,
perfis IPE240, que funcionam de forma colaborante com a laje mista, e apoiam nas vigas
principais. Ao longo dos bordos de laje, quer na periferia do edifício, quer ao longo das juntas
de dilatação são previstas vigas IPE300. Em diversas singularidades, tais como aberturas na
laje, são previstos perfis IPE220 ao longo dos bordos livres. Os pilares ao longo da periferia
do edifício são constituídos em geral por perfis HEA450, enquanto os pilares interiores por
perfis HEA400.

Fig. 1: Planta do Piso 1.

Fig. 2: Corte tipo da laje e vigas.
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A cobertura é composta por uma chapa metálica em arco apoiada em vigas metálicas formadas por 2xHEB220 soldados entre si. Dado o grande vão da cobertura, cerca de 36m, esta
apoia nos bordos e no interior do edifício no sentido de reduzir o vão para valores de 12,40m.
As reações da cobertura são transmitidas às vigas metálicas reforçadas 2xHEB220, que
transmitem por sua vez aos pilares, onde o equilíbrio horizontal é compensado através da adoção de tirantes transversais, 2x40 afastados de 4,00m, sendo coincidente com os alinhamentos de pilares dos pórticos principais.

Fig. 3: Esquema tipo da estrutura da cobertura.

As escadas são constituídas por perfis metálicos, em geral perfis UPN com diferentes geometrias, apoiando em perfis IPE ou HEA, em geral nos alinhamentos dos pórticos. Os degraus
são realizados por chapas metálicas onde é fixado o acabamento. Representa-se na Fig. 4 o
esquema tipo de uma das escadas do edifício.
Como já foi referido há situações onde a regularidade de construção não foi possível ser
mantida. É exemplo disso a estrutura de apoio da escada rolante. Neste caso era necessário
prever um rebaixo de cerca de 1,25m face ao pavimento, foi adotado o esquema representado
na Fig. 5 que consiste em utilizar uma viga HEA340 para apoio da estrutura da escada rolante
que transmite a carga a vigas longitudinais também HEA340 que por sua vez apoiam nos pilares dos pórticos principais.

Fig. 4: Esquema tipo da estrutura das escadas.

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

5

Fig. 5: Estrutura de apoio da escada rolante.

A estabilidade do edifício foi assegurada pela adoção de ligações com continuidade entre
os pilares e as fundações e entre as vigas principais e os pilares ao nível do 2º piso. Foram
ainda previstos contraventamentos entre os pórticos, localizados ao longo da fachada. Nos
locais em que a composição da fachada permitia foram previstos elementos cruzados,
UPN280 e UPN300. Nas situações em que apenas era possível inserir um perfil adotaram-se
perfis IPE300.
As ligações entre vigas e entre vigas principais do 1º piso e os pilares não têm continuidade, simplificando a conceção e montagem das mesmas.
Conforme referido anteriormente, a fundação dos pilares do edifício foi realizada através
de sapatas contínuas, nuns casos, e através de fundações indiretas, noutros. A construção de
fundações indiretas consistiu em construir microestacas do tipo R51N com comprimentos de
9m encimadas por maciços de encabeçamento em betão armado. Na maioria dos pilares localizados ao longo das fachadas principais, devido ao facto de possuírem menor carga vertical,
optou-se por uma fundação do tipo direta, aproveitando-se as fundações existentes complementadas por uma sapata contínua betonada sobre um enchimento em betão semelhante à solução já existente.
Os diversos elementos de fundação ficaram ligados por vigas de fundação que contribuem
para reduzir as excentricidades das cargas e melhorar a uniformização de tensões e assentamentos no solo. O piso térreo foi realizado através de massame armado que perfaz a laje do
piso 0.

6

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

Fig. 6: Esquema tipo das novas sapatas, aproveitando as existentes.

Fig. 7: Maciço tipo de fundação.

4. Análise e dimensionamento estrutural
4.1 Modelação estrutural
No cálculo de esforços, tensões e deformações foram utilizados elementos de barra tridimensionais que simulam o comportamento elástico da estrutura com bastante aproximação. A cobertura foi calculada num modelo de casca separado, tendo as suas reações sido introduzidas
no modelo tridimensional da estrutura reticulada. O modelo tridimensional da estrutura foi
calculado para as diversas ações e combinações de ações admitindo a hipótese dos pequenos
deslocamentos.
Apresentam-se na Fig. 8 dois modelos de cálculo realizados para um dos blocos laterais e
para o bloco central do edifício.
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Fig. 8: Modelos de cálculo.

Estes modelos permitiram analisar a estabilidade global da estrutura assim como determinar as envolventes de esforços nas fundações, elementos principais da estrutura e cobertura.
Nesta fase foram consideradas as excentricidades adicionais de 2ª ordem.
Os pavimentos dos pisos, foram calculados e dimensionados através de modelos específicos com elementos de grelha e de laje tendo sido considerada a sequência de construção.
4.2 Verificações de segurança
Foram realizadas as verificações de segurança regulamentares quer em relação aos estados
limites últimos quer em relação aos estados limites de serviço. Para além das verificações da
estrutura final foram efetuadas verificações relativamente às fases construtivas.
As verificações de segurança da estrutura metálica e mista foram realizadas de acordo com
as normas NP EN1993 e NP EN1994, tendo sido considerados os efeitos de instabilidade globais e locais da estrutura, assim como os critérios de verificação aí apresentados para os diversos tipos de esforços solicitantes.
A verificação dos elementos sujeitos maioritariamente a esforços de compressão, como pilares e elementos de contraventamento, foram dimensionados através da utilização das expressões seguintes:
M
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(2)

Onde os parâmetros  são os coeficientes de redução para o modo de encurvadura e os parâmetros kii são os fatores de interação.
Relativamente à estrutura dos pisos, o dimensionamento das lajes mistas foi realizado considerando o comportamento ortotrópico deste tipo de laje, tendo sido utilizadas tabelas de dimensionamento específicas, garantindo-se a segurança estrutural face à rotura dos elementos
assim como um comportamento em serviço adequado. Considerou-se que a laje mista tem um
funcionamento de diafragma, garantindo a distribuição das ações horizontais pelos elementos
verticais.
O dimensionamento das vigas metálicas, sem laje de travamento, foi realizado com base
nas expressões (1) e (2), tendo sido considerados os comprimentos de encurvadura de acordo
com as ligações de extremidade das vigas à restante estrutura e os travamentos intermédios ao
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longo do seu vão. Os momentos críticos calculados tiveram em consideração o ponto de aplicação das cargas que, em geral, sendo no banzo superior implica um aumento da suscetibilidade à encurvadura lateral por flexão-torção.
O dimensionamento das vigas de piso foi realizado considerando o seu comportamento
misto, já que tiram partido da solidarização com a laje realizada por conectores. Foi considerado a largura efetiva do banzo em betão. As vigas foram escoradas durante a fase construtiva
para evitar que a geometria da secção transversal não fosse condicionada por esta fase. A determinação dos esforços resistentes foi realizada considerando a capacidade plástica da secção, quer na determinação do momento fletor positivo, quer negativo, onde foi contabilizada a
armadura ordinária da laje. O dimensionamento ao esforço transverso foi realizado desprezando a contribuição da laje de betão.

5. Conclusões
A obra de construção do novo Terminal de Voos Domésticos de Luanda cumpriu os objetivos
de prazo e qualidade estabelecidos pelo Dono de Obra.
A solução estrutural escolhida foi determinante para o cumprimento do prazo permitindo libertar frentes de trabalho de acabamentos com suficiente antecedência para poder ser garantida a qualidade da obra.
A solução metálica adequa-se por um lado aos vão previstos e por outro permite a prefabricação com prazo muito curto de intervenção em obra.
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