
Tema de Capa
PROJECTOS & ESTALEIROS

INTRODUÇÃO
A construção da Casa Major Belmon-
te Pessoa data de 1909, pelas mãos 
dos arquitectos Silva Rocha e Ernes-
to Korrodi, e apresenta diversos mo-
tivos arquitectónicos intimamente 
ligados à expressividade e caracte-
rísticas deste estilo, identificáveis 
através do desenho das fachadas, 
cantarias, elementos escultóricos, 
azulejaria e serralharias.
A Casa Major Pessoa encontra-se 
classificada como imóvel de inte-
resse público desde 1997 e é pro-
priedade da Câmara Municipal de 

A Casa Major Belmonte Pessoa

Vista geral da fachada principal antes da intervenção.

Reforço estrutural
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Aveiro, que promoveu uma inter-
venção de reabilitação profunda, 
entre Setembro de 2005 e Outubro 
de 2007, para constituição do novo 
Museu de Arte Nova de Aveiro.

PROJECTO DE INTERVENÇÃO – 
REFORÇO DE FUNDAÇÕES
Precedendo o projecto de execução, 
entendeu o Município de Aveiro, 
através de uma parceria com o 
Departamento de Engenharia Civil 
da Universidade de Aveiro, desen-
volver uma série de acções de ins-
pecção e diagnóstico do edificio que 

permitiu identificar a constituição 
e estado de conservação dos seus 
elementos estruturais. 
Verificou-se que as fachadas, prin-
cipal e posterior, são constituídas 
por um paramento principal e um 
segundo recuado, sendo executa-
das em alvenaria de pedra calcá-
ria, enquanto as paredes de empena 
lateral foram executadas em siste-
mas mistos de adobe e alvenaria de 
tijolo maciço.
Foram identificadas diversas ano-
malias de natureza estrutural, sendo 
as mais significativas as fissurações 
de grande expressão nas empenas 
laterais, associadas à deficiente liga-
ção entre as fachadas e os paramen-
tos transversais. 
Perante o estado de conservação 
observado, e face ao novo uso pre-
tendido para o edifício, que impu-
nha um considerável acréscimo de 
carga, o projecto estrutural preconi-
zou a construção de uma estrutura 
independente em perfis metálicos, 
que serviu de apoio aos pavimentos 
e aliviou as fachadas e empenas 
laterais das futuras cargas actuantes. 
Foram, igualmente, dimensionados 
elementos de fundação para o supor-
te da estrutura metálica do edifício, 
recorrendo a um sistema de funda-
ções indirectas: microestacas ligadas 
por maciços de encabeçamento de 
betão armado. 
Dada a grande especificidade envol-
vida nesta intervenção, todo o pro-
cesso de reforço de fundações foi 
integralmente conduzido pela Stap, 
desde os estudos de prospecção 
geotécnica e projecto de reforço es-
trutural de fundações, até à exe-
cução dos elementos de fundação, 
incluindo a contenção estrutural e 
monitorização topográfica da estru-
tura durante a intervenção.  

A Casa Major Belmonte Pessoa constitui um dos símbolos mais emblemáticos e expressivos da 

corrente artística que marcou o início do século XX da cidade de Aveiro, a Arte Nova. 
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PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA
A prospecção geotécnica procurou 
apurar as características geológicas 
e geotécnicas dos solos de fundação, 
fornecendo assim bases válidas para 
a execução do projecto de funda-
ções. Para o efeito, foram realizados 
ensaios SPT (Standard Penetration 
Test), que permitiram a identificação 
de vários estratos litográficos: alu-
vião argilo-lodoso até 15 m de pro-
fundidade (com um acréscimo con-
siderável de fracção arenosa-siltosa 
entre os 15 e 22 m), argilas margosas 
entre os 22 e 29 m de profundidade, 
e margas siltosas a partir dos 29 m 
de profundidade.
Os ensaios SPT permitiram asse-
gurar a incapacidade dos terrenos 
superficiais para a execução de fun-
dações por métodos tradicionais 
(fundações directas), pois o maciço 
competente foi identificado somente 
à profundidade de 33 m. Verificou-
-se ainda que o nível freático esta-
va bastante elevado, a 1,20 m de 
profundidade, facilmente compre-
ensível devido à proximidade do 
edifício dos canais da Ria de Aveiro.

CONTENÇÃO DE FACHADAS
O reforço de fundações e construção 
de estrutura metálica implicava uma 
redução temporária da segurança 
estrutural do edifício, pelo que, face 
às patologias estruturais verificadas, 

foi necessário proceder à monta-
gem de uma estrutura provisória de 
contenção das fachadas, com recur-
so a elementos metálicos tubulares 
(estruturas verticais e vigas-caixão 
transversais). Esta operação permi-
tiu a perfeita interligação entre as 
fachadas e os paramentos transver-
sais, garantindo-se assim a execução 
dos trabalhos em perfeitas condi-
ções de segurança.

EXECUÇÃO DE 
MICROESTACAS 
Dadas as características do solo de 
fundação, identificadas na prospec-
ção geotécnica, optou-se pela execu-
ção de microestacas, que, face aos 
condicionalismos observados, se a-
presentaram como a solução mais 
económica e tecnicamente adequada.
As microestacas foram executadas 
com recurso a perfis tubulares em 
aço N80, com 73 mm de diâmetro 
e parede de 8,5 mm de espessura, 
tendo sido adoptado um sistema au-
to-perfurante, nomeadamente pelo 

uso de uma ponteira cónica e fura-
ção com circulação directa de fluído 
de perfuração e selagem (calda de 
cimento). Esta metodologia permi-
tiu ainda garantir a minimização 
das vibrações no solo, e reduzir a 
sua possível transmissão à estrutura 
de alvenaria.
Face ao reduzido pé-direito e à 
necessidade de se manter intacta a 
maioria das paredes interiores do 
rés-do-chão, os trabalhos de furação 
e injecção das microestacas foram 
realizados em espaços exíguos, o 
que obrigou ao recurso de equipa-
mentos de dimensões e peso redu-
zidos.

EXECUÇÃO DE MACIÇOS DE 
ENCABEÇAMENTO
Após a instalação das microestacas, 
realizaram-se os maciços de encabe-
çamento, que, dado o enviesamento 
das paredes de alvenaria sobre as 
suas fundações originais, tiveram 
também como função permitir o seu 
recalçamento.

Equipamento de prospecção geotécnica.

Vista esquemática do sistema de contenção de fachadas.
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A estrutura metálica foi assente 
directamente nos maciços de enca-
beçamento, transmitindo as respec-
tivas cargas para as microestacas, 
que, por sua vez, as degradam no 
maciço competente.
A execução dos maciços implicou 
a escavação no solo com recurso 
a métodos de demolição ligeiros, 
de forma a minimizar as vibrações 
sobre a estrutura existente e edifícios 
contíguos. Este processo foi integral-
mente acompanhado pela equipa de 
Arqueologia da Câmara Municipal 
de Aveiro, tendo-se registado, foto-
graficamente e em desenhos esque-
máticos, todos os elementos encon-
trados durante a escavação (condu-
tas de águas pluviais pré-existentes 
e estratos de terrenos).

MONITORIZAÇÃO DA 
ESTRUTURA
Dada a delicadeza da intervenção 
estrutural, esta foi acompanhada 
de uma rigorosa monitorização dos 
movimentos das fachadas e paredes 
interiores, por medição de evolução 
de abertura de fendas e medição 
topográfica de deslocamentos de 
alvos colocados nas fachadas.
Desta forma, foi possível controlar 
e compreender, em tempo útil, a 
influência dos trabalhos em curso 
sobre a estabilidade estrutural do 
edifício.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intervenção na Casa Major Pessoa 
surgiu da necessidade de adaptar 
este edifício ao seu novo uso e às 

novas acções a que a estrutura esta-
ria sujeita.
A solução de reforço das fundações 
consistiu no recurso a microestacas 
e maciços de encabeçamento, por 
constituir, em função das caracterís-
ticas mecânicas do terreno, a solu-
ção mais económica e tecnicamente 
adequada, utilizando-se métodos 
construtivos que minimizaram o 
impacto sobre estrutura existente e 
sobre os edifícios contíguos, alguns 
dos quais bastante degradados.
Classificada como imóvel de inte-
resse público, a Casa Major Pessoa 
abraça um conjunto de valores histó-
ricos, culturais, sociais e emocionais 
da cidade de Aveiro, cujo respeito 
pautou toda a actuação da interven-
ção da Stap, pelo que se abordou 
a intervenção com uma metodo-
logia multidisciplinar, conciliando 
as necessidades das diversas espe-
cialidades envolvidas (arquitectura, 
arqueologia, restauro, engenharia, 
história, entre outras).  
Neste sentido, a Stap felicita o 
Município de Aveiro, nomeada-
mente os técnicos envolvidos na 
intervenção, pela sensibilidade, 
capacidade e entusiasmo demons-
trados, tendo conseguido congre-
gar, de forma exemplar, a actuação 
dos diversos agentes, o que se tra-
duziu no sucesso da preservação 
e devolução à cidade de Aveiro, e 
aos seus munícipes, da Casa Major 
Pessoa. 

Equipamento de execução das microestacas.

Armaduras dos maciços de encabeçamento 
das microestacas.

Vista geral da fachada principal após a intervenção.
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