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Resumo 

 

A fim de se ter noções de história da engenharia Civil na Europa, em Portugal e mais 

concretamente na cidade do Porto, fez-se um estudo das mudanças e evoluções que a 

Engenharia Civil teve ao longo dos tempos. As avaliações deste estudo mostram que a 

construção civil tem vindo a ser muito bem sucedida e que os objectivos da sua 

evolução vêm sendo alcançados. Neste estudo são apresentadas vários tipos de 

construções que foram aparecendo ao longo dos tempos, assim como o aparecimento de 

novos materiais e novas técnicas. Neste estudo faz-se referência aos principais edifícios 

construídos no continente Europeu, fazendo-se uma comparação com Portugal, seguido 

da cidade do Porto. É também referido as principais infra-estruturas construídas na 

cidade do Porto, realçando a evolução dos transportes. 

A realização do presente estudo justifica-se pela grande importância do conhecimento 

das estruturas construídas, assim como as suas técnicas e evoluções ao longo dos 

tempos, dando o devido realce à história da engenharia. 
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Abstract 

 

In order to have some knowledge of the history of civil engineering in Europe, Portugal 

and more specifically in Oporto, became a study of the changes and developments that 

Civil Engineering had over the years. Evaluations of this study show that the 

construction has been very successful and the objectives of its development has been 

achieved. Here we report various types of buildings that have appeared over time, as 

well as the emergence of new materials and new techniqyes. In this study makes a 

reference to the main buildings constructed on the European continent, making a 

comparison with Portugal, followed by Oporto. It also said the major infrastructure built 

in the city of Oporto, highlighting the evolution of transport 

The completion of this study is justified by the importance of knowledge structures, as 

well as their techniques and developments over time, giving due emphasis to the history 

of engineering 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

 

O presente trabalho de investigação pretende realizar um estudo da história da 

Engenharia Civil no panorama europeu, comparando e verificando a existência de 

construções em Portugal e mais detalhadamente na cidade do Porto.  

A realização do presente estudo justifica-se pela grande importância do conhecimento 

das estruturas construídas, assim como as suas técnicas e evoluções ao longo dos 

tempos, dando o devido realce à história da engenharia. 

Este trabalho consiste em ajudar a perceber a história da engenharia das estruturas, não 

tentando ignorar todo o passado do Homem, pois ao longo dos tempos foram-se 

construindo moradias, templos, túmulos, estádios, teatros, auditórios, aquedutos, pontes 

barragens, portos, canais, túneis, e o conhecimento deste passado é fundamental para 

que se tenha a real dimensão da engenharia dos nossos dias. 

As construções, além de satisfazerem necessidades materiais e tangíveis do Homem, são 

uma importantíssima expressão cultural, social, política e económica das sociedades que 

as erigiram, tomando-se como exemplo, os templos gregos, cúpulas romanas, catedrais 

góticas, pontes de ferro e aço, arranha-céus entre outros. 

Dois são os principais factores responsáveis pela evolução das estruturas: o uso de 

novos sistemas estruturais e o uso de novos materiais estruturais. 

A história da engenharia civil é um rico exemplo mostrando claramente o papel 

fundamental que estes dois factores têm na evolução das estruturas. 

Usando a mesma pedra que os gregos utilizavam em suas vigas e lajes, os etruscos e 

romanos puderam vencer vãos muito maiores com seus arcos e abóbadas, já que o factor 

limitante dos vãos dos arcos e abóbadas é a resistência à compressão da pedra, muito 
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maior que a sua resistência à tracção, o factor limitante dos vãos das vigas e das lajes de 

pedra. Este é um exemplo muito claro de como o uso de um novo sistema estrutural 

permitiu um gigantesco progresso nas construções.  

Esta é, então, uma das razões para se mostrar que a evolução das estruturas vem 

dependendo e continuará a depender do uso de novos sistemas estruturais e de novos 

materiais estruturais.  

Para além da presente introdução, este trabalho está estruturado em mais quatro 

capítulos e termina no capítulo seis com uma síntese do trabalho desenvolvido e 

principais conclusões a retirar, seguido da bibliografia que fundamentou este estudo. 

No capítulo dois apresenta-se, os momentos mais marcantes da evolução da engenharia 

Civil ao longo da história no panorama europeu. São descritos o progresso em que o 

Homem, há milhares de anos deixou de ser nómada, passando a residir num local fixo, 

surgindo os primeiros edifícios e as primeiras aldeias. A partir dessa época, o Homem 

construiu edifícios que permitam a reunião de comunidades com o objectivo religioso, 

politico ou de lazer.  

O estudo da história da evolução das estruturas permitiu conhecer e valorizar as 

construções que vem sido edificadas pelo Homem desde a pré-história até aos dias de 

hoje, revelando que para além de satisfazerem as necessidades do Homem foram 

importantes noutros contextos como cultural, social, político e económico. Permite 

igualmente compreender e saber os novos materiais e novos sistemas estruturais que 

tiveram na evolução das estruturas, em cada época. 

Apresenta-se uma breve história desta evolução, fazendo-se referência aos momentos 

mais marcantes assim como as construções mais significativas feitas pelo Homem em 

cada período, seja de carácter construtivo ou principalmente estrutural. Os períodos e 

momentos que se apresentam são: a revolução neolítica e as raízes da civilização 

ocidental, o mundo clássico, a cultura islâmica, a Europa Medieval, Renascimento, 

Barroco, Rococó, o Revivalismo Clássico, Romantismo e a Revolução Industrial. 

No capítulo três apresenta-se, de forma resumida, a evolução das construções em 

Portugal ao longo do tempo, apresentando uma diversidade monumental e artística, que 

acompanha a evolução de estilos e concepções ao longo do território português desde os 
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primeiros vestígios megalíticos, assim como a obras construídas pelos romanos. Mas o 

primeiro estilo que se pode considerar como o início das construções portuguesas foi no 

período românico, que atingiu o seu apogeu com a construção de catedrais nas cidades e 

pequenas igrejas rurais, existindo principalmente no norte do país. No centro e no sul 

construíram-se edifícios predominantemente da arquitectura gótica, desenvolvendo-se 

durante os séculos XIII, XIV e XV, surgindo no país as primeiras abobadas de ogiva, 

assim como os arcobotantes. Em Portugal surge um novo estilo, o manuelino, no qual se 

usou em inúmeras construções espalhadas pelo país. Por volta do século XVI assiste-se 

como em toda a Europa ao abandono das soluções góticas e manuelinas, substituindo-se 

pela arquitectura renascentista. Mais tarde, aparece o barroco e o rococó, espalhando-se 

por todo o país com as mais variadas construções como igrejas, capelas, palácios entre 

outros. E por fim o neoclassicismo com a construção de teatros, palácios e igrejas. Já no 

século XIX surge o romantismo particularmente em Lisboa e em Sintra com a 

construção de palácios, estações entre outros. No final do século XX, aparece por 

último, novas técnicas de construção com novos materiais, como o ferro e o vidro 

entrando-se no período da Revolução Industrial. 

Outros estilos foram também aparecendo ao longo dos tempos, dando-se neste estudo 

exemplos de alguns edifícios construídos. 

No capítulo quatro faz-se uma descrição em como a cidade do Porto evoluiu ao longo 

dos tempos, fazendo-se referência principalmente a grandes construções que 

caracterizam a cidade. A cidade do Porto, actualmente onde está localizada, foi sofrendo 

inúmeras modificações ao longo dos tempos, e tal como é hoje conhecida, adquiriu um 

equilíbrio urbano e uma expressividade que fazem com que a cidade, em diversos 

pontos de vista possam ser vistos como pioneiros tanto histórico como patrimonial. 

A cidade do Porto é vista para muitos historiadores como uma cidade medieval, onde os 

testemunhos da Idade Média ainda hoje perduram, marcando claramente a paisagem 

urbana, com a zona histórica junto à Ribeira, assim como a Sé e as linhas das muralhas 

fernandinas. É também vista como uma cidade virada para o rio Douro, onde muitas das 

casas eram construídas umas em cima das outras, onde todas elas estavam orientadas 

para o rio, assim como as suas ruas seguindo paralelamente junto ao rio. 
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Mas a cidade está virada também para outro estilo arquitectónico, o barroco, com a 

construção de muitos edifícios, dando assim lugar a muitas estruturas grandiosas e 

complexas viradas essencialmente para lembranças da Europa Central, e um 

portuguesismo característico, de fachadas rendilhadas e relevadas, dando maior 

relevância a Torre dos Clérigos. Mais tarde, a cidade devido a toda a sua história, que aí 

decorreu, e à construção de novos jardins e parques citadinos de caminhos e alamedas 

também se poderá considerar uma cidade romântica.  

Já no século XX, e devido ao uso de um novo material, o ferro, a cidade do Porto 

tornou-se um dos expoentes máximos na engenharia do ferro, com a construção de 

novas pontes que faziam a ligação com Vila Nova de Gaia.  

No capítulo cinco faz-se um estudo das infra-estruturas e transportes na cidade do Porto, 

onde a par com as construções também foi evoluindo ao longo dos tempos. 

O “carrocão” foi o primeiro transporte colectivo dentro da cidade do Porto. Era o tempo 

da utilização da força humana a que se seguiu a tracção por animais, a vapor e eléctrica. 

Os transportes foram evoluindo para a mala-posta, carro americano já sobre carris tendo 

estes também sido utilizados com tracção a vapor. Foi assim a evolução para a tracção 

eléctrica, carro eléctrico e trólei-carro. O comboio chegou no final do século XIX a 

Campanhã e no início do século XX a S.Bento. As infra-estruturas ferroviárias foram 

evoluindo até ao estado actual. A rede de transportes culminou, em 2002, com a entrada 

em exploração do Metro Ligeiro de Superfície. 

A rede viária de acesso à cidade é constituída por ruas estreitas e com edifícios de um e 

outro lado e, normalmente com passeios de pequena largura. Com a construção da 

estrada da circunvalação a distribuição de viaturas por diferentes pontos da cidade 

melhorou. A Via de Cintura Interna, a ligar às Pontes da Arrábida e do Freixo é uma via 

que recebe o tráfego das auto estradas do sul. A criação de corredores “BUS” em 1976 

veio facilitar a fluidez dos transportes públicos. 

Neste trabalho foi feito uma pesquisa a partir de material bibliográfico, obtido em 

livros, revistas e internet, extraindo-se a que tem maior e melhor qualidade e com 

informações mais seguras, para determinar as construções mais importantes que 

caracterizam cada período. 
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A partir deste material, e depois de analisado, criou-se os textos com esquemas 

ilustrativos, fotografias e figuras para tornar o estudo mais compreensível. Procurou-se, 

sempre que possível, relacionar o texto com uma representação concreta, dando 

exemplos e posicionada próxima do texto a que se refere. 

No capítulo seis designado por conclusões e considerações finais, para além de uma 

breve apreciação global do trabalho realizado, apresenta-se uma síntese dos principais 

resultados obtidos no âmbito deste trabalho e algumas considerações acerca de aspectos 

mais relevantes identificados durante o seu desenvolvimento. 
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Capítulo 2 

 

Breve História da evolução da Engenharia Civil no panorama Europeu 

 

2.1. Objectivos 

No presente capítulo, fez-se uma breve descrição de como a Engenharia Civil evoluiu 

ao longo dos tempos no contexto europeu. Apresenta-se uma breve história desta 

evolução, fazendo-se referência aos momentos mais marcantes assim como as 

construções mais significativas feitas pelo Homem em cada período ao longo da história 

da civilização ocidental, onde são identificados e descritos ao longo deste capítulo. 

 2.2. A revolução neolítica e as raízes da civilização ocidental 

Segundo Gordon Childe, arqueólogo inglês, a revolução neolítica foi uma expressão 

utilizada para designar a fase da evolução cultural em que o Homem deixou de ser 

“parasita” e passou a ser “sócio activo da Natureza”. Foi a fase em que o Homem 

deixou de ser nómada e passou a fixar-se num só local, adaptando-se às suas 

necessidades, criando animais e plantas para maior controlo das suas fontes de 

alimentação. 

Contudo, ainda não se sabe ao certo a origem da Humanidade. Os investigadores têm 

vindo sucessivamente a aumentar a distância temporal que nos separa dos primeiros 

hominídeos. No entanto, a vida dos antepassados foi de uma forma geral semelhante. 

Abrigavam-se em grutas, refugiavam-se em árvores, caçavam, pescavam e recolhiam 

frutos. Todavia, as mudanças de clima (tornou-se mais quente e húmido) e ambiente ao 

longo do tempo, revelaram profundas transformações na humanidade.  

Durante o período neolítico o Homem passou de caçador a criador de gado, de 

recolector a agricultor, sendo que, deste modo tornou-se auto-suficiente. Desta forma, 

deixou de ser nómada fixando-se num só local, onde construiu aldeamentos, aprendeu a 

polir a pedra e inventou a cerâmica 
[1]

.  
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Esta mudança de comportamento do Homem caracteriza a revolução neolítica, que é 

relativa ao período de tempo compreendido entre 10000 a.C. e 4000 a.C., e que também 

é conhecida por idade da pedra polida, período este em que o Homem aprendeu a 

produzir artefactos de pedra 
[64]

. 

Estas alterações de comportamento da vida do Homem só tiveram paralelo na época da 

revolução industrial 
[1].

 

 

2.2.1. As primeiras construções identificadas 

No final do neolítico e início da idade do bronze (4000 a.C.) surgiram as primeiras 

construções de pedra, templos ou câmaras mortuárias 
[28]

. As primeiras construções 

identificadas aconteceram na ilha de Malta, sendo que estas são datadas entre 4000 a.C. 

e 3500 a.C. Entre esta última data e 2500 a.C. foram construídos santuários, como os 

templos de Hagar Kim (Figura 2.1) ou de Hal Tarxien. Estas obras maltesas 

caracterizam-se por apresentarem plantas quadradas e hexagonais, sendo que as casas 

eram cobertas por madeira revestidas com cascalho ou terra.  

 

 

(a) Planta do templo    (b)  Interior do templo 

Figura 2.1: Templo de Hagar Kim, Malta (fonte: www.odysseyadventures.ca) 

Nos muros exteriores eram utilizadas grandes blocos de pedra, ligeiramente rebaixados 

e nas paredes interiores usaram-se lajes de pedra de forma rectangular cravadas no solo, 

seguindo uma disposição absidal semelhante à da parede exterior, sendo que no espaço 
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entre elas eram ocupadas por pedras mais pequenas. Neste local construíram portas de 

pedra, como se pode ver nas Figuras 2.2 e 2.3, tanto no exterior como no interior, sendo 

que estas tinham a particularidade de ser formadas por três lajes monolíticas, dispostas 

em forma de trílito, duas cravadas no solo e outra a fazer de cobertura 
[2]

. 

 

 

2.2.2. Cultura megalítica: a expansão  

A cultura megalítica deixou diversos monumentos de pedra (ou megalitos) de grandes 

dimensões espalhados por todo o continente europeu, sendo que até aos nossos dias são 

contabilizados cerca de 50000 
[3]

. Estes agrupam-se em duas grandes áreas (Figura 2.4): 

a mediterrânica (sul da Itália e Sicília, o sul e sueste da França, o norte da Catalunha, 

norte de África) e a atlântica (Portugal, Galiza e País Vasco, Grã-Bretanha). A área 

mediterrânica é a mais antiga, entre 3800 a.C. e 2000 a.C., surgindo mais tarde, em 

3000 a.C. a atlântica, terminando por volta de 1100 a.C. 
[2]

.  

 

 

 

 

Figura 2.2: Porta de pedra do templo de 

Hagar Kim, Malta (fonte:www.eadp.org) 

Figura 2.3: Porta de pedra do templo de Hal 

Tarxien, Malta (fonte:www.archaeology.org) 
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Figura 2.4: Expansão da cultura megalítica, a rosa [13] 

2.2.3. Cultura megalítica: novas construções  

Nestes períodos o Homem utilizou as construções para manifestações dedicadas a um 

tipo de culto e outras que serviam de espaço funerário.  

Dentro das manifestações funerária o tipo de construção megalítica mais comum é as 

galerias comuns mais conhecido por dólmen, surgindo também os sepulcros de corredor 

e as cistas.  

O Dólmen é o tipo de construção megalítica mais conhecido na Europa e consiste numa 

câmara formadas por pedras de grandes dimensões dispostas na posição vertical e por 

uma ou mais pedras dispostas horizontalmente formando a cobertura, como se pode ver 

na Figura 2.5. 
[4] [5]

. Esta técnica é designada por pedra seca, pois não foram utilizados 

elementos para unir as pedras entre si. Este tipo de construção megalítica tem diferentes 

designações tais como: Anta em Portugal; Stazzone em Sardenha; Hunnebed em 

Holanda; Hünengrab na Alemanha; Dysser na Dinamarca e Cromlech no País de Gales. 

 

 

 

 

 

(a) Dolmen Poulnabrone                                                   (b) Dolmen Legananny 

Figura 2.5: Dolmen, na Irlanda (fonte: www.wikipedia.com) 

Os sepulcros de corredor caracterizam-se por apresentarem um corredor de acesso e 

uma câmara sepulcral geralmente circular. Estes encontravam-se situados em cavernas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sardenha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Holanda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gales
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ou em abrigos rochosos (Figura 2.6). A cista (Figura 2.7) tinha uma planta rectangular, 

sendo de pequeno tamanho onde se utilizavam blocos de pedra que eram cravadas no 

solo formando assim o perímetro da construção. 

 

 

Figura 2.7: Cista, Huelva, Espanha  

(fonte: Megalitos.arqueoloxico.com) 

 

 

Em relação às manifestações dedicadas ao culto encontram-se os menires (pedras 

gigantes colocadas verticalmente, isoladas ou em alinhamentos no solo) e o cromeleque 

(menires dispostos em círculo), como se pode observar nas Figuras 2.8, 2.9 e 2.10 

respectivamente.  

Figura 2.8: Alinhamentos de pedras, em Carnac, no Reino Unido (fonte: www.wikipedia.com) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Sepulcro de corredor, 

Andaluzia, Espanha (fonte: 

www.dearqueologia.com)  
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Figura 2.10: Stonehenge, 3100 a.C-1100 a.C., na Inglaterra                       

(fonte: www.wikipedia.com) 

 

 

 

 

 

 

      (a) – Menires                                                               (b) – Alinhamentos de pedra 

Figura 2.9: Menires ou pedra vertical isolada, Reino Unido (fonte: www.wikipedia.com) 

 

Entre as mais antigas e mais famosas encontra-se o de Stonehenge (Figura 2.10), 

localizado no sul de Inglaterra, que corresponde a um agrupamento de menires 

dispostos em círculo designado por cromeleque
 [1] [64]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este monumento, foi construído por um povo Neolítico, continuando durante a Idade do 

Bronze, onde se fez um círculo que atingiu um diâmetro de cerca de 86,6 m e uma 

avenida de cerca de 20 m de largura começando a ser definido com o auxílio de um 

compasso gigantesco, formado por uma estaca central e uma corda extensa, marcando 

no solo o perímetro que terá sido isolado 
[6]

. No interior colocaram-se cerca de 80 

blocos de rocha, pesando cada um cerca de 4 toneladas. Foi também construída uma 

http://1.bp.blogspot.com/_dMk5Rmt0EyI/SOfFLR2eSUI/AAAAAAAADh0/r2hFUwem5to/s1600-h/IOCSCACM7U6DCANZ18B5CAIBWITJCA0M3CX8CA5ZOZTUCA98XHCMCABZC5ZWCAH63ZWNCASDW7YSCAIDZ24HCAQSI15QCA5TKGKQCAR7P24JCAKE8KLICAJD7F0GCAL3KNYTCAC6O12PCAH3DQBQ.jpg
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avenida com 530 m de extensão. Posteriormente colocou-se blocos de pedra ainda mais 

pesados com cerca de 45 toneladas e com 7 metros de altura. Nesta nova construção os 

blocos de pedra tinham as suas superfícies preparadas, com encaixes (Figura 2.11) que 

mantinham os blocos perfeitamente unidos, removendo a rugosidade original das rochas 

[65]
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Encaixes do tipo macho e fêmea, entre os pilares e as vigas (fonte: www.lmc.ep.usp.br) 

 

Segundo Iggott e Atkinson utilizou-se um método para levantar as pedras monolíticas 

descrito na Figura 2.12. Esta técnica consistia no levantamento de grandes blocos de 

pedra, por parte de homens com a ajuda de troncos 
[2] [65]

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Técnica das construções megalíticas (fonte: www.lmc.ep.usp.br) 
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2.2.4. Ponte Pré-histórica 

Nesta época o Homem já sentia a necessidade de atravessar rios usando troncos de 

árvores colocados sobre um riacho, ou com blocos de pedra formando pilares e vigas. 

Estas pequenas construções possuíam pilares rudimentares, formando uma sucessão de 

vigas simplesmente apoiadas (Figura 2.13 (a)). Noutra ponte de construção simples 

(Figura 2.13 (b)), a estrutura básica é uma viga simplesmente apoiada, com um bloco de 

pedra, granito, colocado sobre um riacho. 

 

  

 

 

 

 

 

 

(a) Ponte antiga                                             (b) Outra ponte da antiguidade 

Figura 2.13: Pontes pré-históricas, Inglaterra (fonte: www.lmc.ep.usp.br) 

 

 

2.3. O Mundo Clássico 

Pretende-se descrever de uma forma muito sumária a história do mundo clássico que foi 

composto pela Grécia Antiga, a Roma Antiga e o Cristianismo. 

 

2.3.1. Grécia Antiga (1200 a.C. - 31 a.C.) 

2.3.1.1. Aparecimento das colunas e posteriormente as colunatas 

 

Ao longo dos tempos os gregos foram evoluindo nas suas construções. Os menires 

deram origem às colunas, um elemento arquitectónico destinado a receber as cargas 

verticais como o arco, arquitrave, abóbada entre outros transmitindo-as à fundação.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_(arquitectura)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitrave
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada
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Embora tenha a mesma função de um pilar, este é geralmente mais robusto e de secção 

quadrada. Mais tarde, começou a ser utilizado três elementos, surgindo assim o dólmen 

ou trílitos formado por duas colunas que apoiavam uma arquitrave. Posteriormente 

nasceu a colunata (Figura 2.14), uma sequência de colunas ligadas a entablamentos, 

formado por um conjunto de arquitrave, friso e cornija 
[64] [66]

. 

Figura 2.14: Evolução da coluna à colunata (fonte: www.pegue.com) 

 

2.3.1.2. Primeiras construções gregas 

 

As primeiras construções, segundo os historiadores aconteceram entre o século XII a.C. 

até meados do século VII a.C., mas pouco se conhece, devido a variados factores como 

a destruição por parte de construções mais modernas e ao uso de material que era de 

pouca duração. Nesta altura havia construções de carácter civil e religioso. Em relação à 

primeira as construções foram realizadas em forma de cabanas, em madeira, cascalho ou 

tijolos de barro, algumas vezes com telhados de folhas influenciados pelas plantas das 

casas micênicas, sendo assim uma estrutura muito simples. Construíram-se também 

edifícios com o fim de manifestação religiosa, como os templos, sendo que estes 

definiam-se por possuírem uma planta rectangular, em que a estrutura erguia-se sobre 

calhaus ou pequenas pedras, no qual se fazia as paredes. A cobertura era geralmente de 

duas águas, havendo um pórtico na parte da frente, sustentado por montantes ou colunas 

de madeira 
[7]

. Mais tarde, no período arcaico, entre o século VII a.C. e 480 a.C. 

surgiram as construções de pedra, substituindo assim as de madeira.  

 

 

 

 

 

 

 

      (a) Coluna 

 

       (b) Trilito 

 

                           (c) Colunata 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pilar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitrave
http://pt.wikipedia.org/wiki/Friso


Capítulo 2 – Breve História da evolução da Engenharia Civil no panorama Europeu 

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                                              15 

 

2.3.1.3. O aparecimento dos templos e sua constituição 

 

Os templos, como se pode ver na Figura 2.15 eram construídos com linhas rectas 

rectangulares, sem arcos nem abóbadas, onde era dividido em três partes o 

envasamento, designado por uma plataforma num nível superior, à qual era atribuída a 

função de nivelamento do terreno, as colunas, elementos de suporte, e por fim o 

entablamento, o elemento de remate, a grande viga sobre o capitel que é composta por 

arquitrave, friso no  meio e cornija em cima
 [67]

.  

 

 

 

 

Figura 2.15: Evolução na construção de templos (fonte:www.pegue.com) [30] 

 

O projecto de um templo (Figura 2.16) consistia numa construção de forma padronizada 

rectangular sobre uma base ou envasamento de geralmente três degraus, com colunas no 

pórtico, na extremidade oposta ou em todos os seus lados que continha um capitel, um 

fuste, uma base e um plinto que variava conforme a ordem arquitectónica, como 

veremos mais à frente, e o entablamento de remate constituído por uma cornija, um 

friso, uma arquitrave, o frontão e o respectivo tímpano 
[69]

. A planta era geralmente 

rectangular (Figura 2.17) com uma colunata exterior. O interior era constituído por 

salas: o pronaos, um pórtico sustentado por colunas, seguido da cela ou naus onde se 

encontrava situada a estátua divina, e o opisthodomos, um pórtico posterior, com a 

função de câmara do tesouro da cidade, constituído pelas oferendas aos deuses. Todos 

estes locais eram rodeados por uma colunata, denominada por perestilo 
[68] [69]

. O centro 

do templo era assim uma zona fechada, onde era colocada a estátua do Deus. Este 

espaço era envolvido por pórticos com colunas que suportavam a cobertura de duas 

águas, construída normalmente em madeira e rematada por dois frontões triangulares.  

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arco_(arquitectura)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3boda
http://www.pegue.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%A2ngulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entablamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mitologia_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Front%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A2ngulo
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                  Figura 2.16: Composição de um templo             Figura 2.17: Planta rectangular de um templo 

                             (fonte: www.elhistoriador.es)                                   (fonte: blog.uncovering.org) 

Os edifícios eram construídos segundo rígidos princípios da construção com vigas e 

lintel, que deu origem a uma arquitectura horizontal. Nos templos desta época verificou-

se a transição das formas arquitectónicas de madeira para as formas mais evoluídas, já 

de pedra. Um bom exemplo disso aconteceu no templo de Hera (Figura 2.18 (a)), o mais 

antigo (600 a.C.), em que se deduz uma transposição dos modelos de madeira para os de 

pedra, aparecendo mais tarde, no templo de Ceres, 500 a.C. (Figura 2.18 (b)) uma 

colunata em pedra. 
[7] [8]

. 

(a) Templo de Hera, 600 a.C.                                          (b) Templo de Ceres, 500 a.C. 

Figura 2.18: Templos na Grécia (fonte: Saintseiyasagadoolimpo.blogspot.com) 

Mas nem todos os templos tinham esta fisionomia, pois existiram alguns mas poucos, 

com outras formas, de planta circular, designado por tholos, assim como a substituição 

http://www.elhistoriador.es/
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das colunas por estátuas femininas (cariátides) como se pode ver no pórtico lateral do 

Erecteion, na Figura 2.19, templo erguido na Acrópole de Atenas.  

 

 

 

 

 

 

(a) Estátuas femininas (cariátides)                                        (b) Vista lateral do Templo 

Figura 2.19: Templo de Erecteion, Atenas, Grécia (fonte: passoconsentido.blogspot.com) 

 

2.3.1.4. As ordens 

Na Figura 2.20, é patente uns dos aspectos que a arquitectura grega adoptou, três 

sistemas distintos para caracterizar os tipos e estilos das colunas: a ordem dórica, a 

jónica e a coríntia. Uma ordem arquitectónica é desenvolvida para um projecto de um 

edifício dotando-o de características próprias e associando-o a uma determinada 

linguagem e a um determinado estilo histórico. Compreende assim um conjunto de 

elementos definidos e padronizados que, relacionando-se entre si conferem uma 

harmonia, proporção e unidade a um edifício segundo os conceitos clássicos de beleza.  

  

(a) Ordem dórica 

 

(b) Ordem Jónica 

 

 

(c) Ordem Coríntia 

 

 

Figura 2.20: Os três estilos de colunas (fonte: www.wikipedia.com) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cari%C3%A1tides
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3pole_de_Atenas
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A ordem dórica (Figura 2.21 (a)) é considerada a mais antiga e simples, apresentando 

formas geométricas, regras rígidas, uma elegância formal e um equilíbrio de proporções. 

A jónica (Figura 2.21 (b)), mais esbelta, tinha um capitel muito característico com faces 

iguais duas a duas, normalmente com 4 volutas. Ainda se pode falar da ordem Cariátide, 

ligada à ordem jónica, onde se adoptavam esculturas de mármore das jovens de Cária. 

Estas podem se ver na figura 2.19 no Templo de Erectéion 
[67]

. A ordem coríntia (Figura 

2.21 (c)) era a mais esbelta e ornamentada, sendo famosa pelo seu alto capitel em forma 

de sino invertido, decorado com folhas de acanto 
[64]

.  

 

 

 

 

 

(a)      (b)                                            (c)  

Figura 2.21: (a) Colunas de ordem dórica no Templo de Hephaistos (fonte: www.wikipedia.com); (b) 

colunas de ordem jónica (fonte: historiadasartes.blogspot.com); (c) Colunas com capitel coríntio (fonte: 

www.wikipedia.com) 

 

2.3.1.5. O Planeamento urbano 

No período clássico, compreendido entre 480 a.C. e 323 a.C., foi a altura da construção 

dos grandes templos e monumentos arquitectónicos 
[67]

 sendo construídos com grande 

rigor de dimensões, estabelecendo proporções matematicamente precisas sendo 

construídos maioritariamente em pedra (mármore). Devido às guerras com os Persas, 

houve uma grande destruição de grande parte das construções, e assim, ocorreu uma 

grande vaga construtiva principalmente em edifícios públicos (teatros, estádios, entre 

outros) e civis. Outro dos aspectos mais relevantes foi o planeamento urbano em que se 

destacou principalmente a Acrópole de Atenas (Figura 2.22), a qual, com edifícios 

como o Pártenon (447-432 a.C.), Propileus (437-432 a.C.), o Erectéion (421-406 a.C.) 

constitui o conjunto mais expressivo desta época, como se pode observar nas Figuras 

2.23, 2.24, 2.19, respectivamente. 
[7] [69]

. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitel
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
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Figura 2.22: Planta da Acrópole, em Atenas, Grécia: 1) Partenon; 2) templo de Atena; 3) Erecteion; 4) 

Estátua de Atena; 5) Propileos; 6) Templo de Nike; 7) Eleusinion; 8) Santuário de Artemisa; 9) 

Calcoteca; 10) Pandroseion; 11) Arreforión; 12) Altar de Atena; 13) Santuário de Zeus; 14) Santuário de 

Pandión; 15) Odeón de Herodes; 16) Stoá de Eumenes; 17) Santuário de Asclepio; 18) Teatro de 

Dionísio; 19) Odeón de Péricles; 20) Témenos de Dionísio; 21) Aglaureion (fonte: www.wikipedia.com) 

 

 O Pártenon é o templo mais conhecido da antiguidade com um comprimento de 70 m 

por 32m de largura, erguidas sobre fundações de alvenaria de calcário com alguns 

metros de profundidade. Era constituído por numerosos pilares, cerca de 46 com 10,43 

m de altura, 1,9 m de diâmetro na base e 1,45 m no nível do capitel, tendo lajes de 

mármore na cobertura. 

(a)    Visão do número de pilares                                                    (b) Vista frontal 

Figura 2.23: Pártenon, Atenas, Grécia (fonte: www.eujafui.com.br) 

http://www.74382.info/?title=Parten%C3%B3n
http://www.74382.info/?title=Antigo_templo_de_Atenea
http://www.74382.info/?title=Erecteion
http://www.74382.info/?title=Estatua_de_Atenea_Pr%C3%B3makhos
http://www.74382.info/?title=Propileos
http://www.74382.info/?title=Templo_de_Nike_%C3%81ptera
http://www.74382.info/?title=Eleusinion
http://www.74382.info/?title=Santuario_de_Artemisa_Brauronia
http://www.74382.info/?title=Calcoteca
http://www.74382.info/?title=Pandroseion
http://www.74382.info/?title=Altar_de_Atenea
http://gl.wikipedia.org/wiki/w/index.php?title=Santuario_de_Zeus_Polieo&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/w/index.php?title=Santuario_de_Pandi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/w/index.php?title=Santuario_de_Pandi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.74382.info/?title=Ode%C3%B3n_de_Herodes_%C3%81tico
http://www.74382.info/?title=Sto%C3%A1_de_Eumenes
http://www.74382.info/?title=Santuario_de_Asclepio
http://www.74382.info/?title=Teatro_de_Dioniso
http://www.74382.info/?title=Teatro_de_Dioniso
http://www.74382.info/?title=Ode%C3%B3n_de_Pericles
http://www.74382.info/?title=T%C3%A9menos_de_Dioniso
http://gl.wikipedia.org/wiki/w/index.php?title=Aglaureion&action=edit&redlink=1
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Figura 2.24: Escada levando aos Propileus de uma acrópole (fonte: www.wikipedia.com) 

 

2.3.1.6. A união da pedra através de grampos metálicos 

Neste período em todas as regiões gregas utilizava-se um sistema construtivo 

semelhante. A construção de muros e de paredes de tijolos ou de pedra, foi muito 

frequente, e geralmente eram assentados directamente uns sobre os outros ou com argila 

e reforçados com madeira utilizando-se grampos ou tarugos de ferro (Figura 2.25 (a)) 

para manter os blocos de pedra juntos em vez de argamassa, principalmente nas 

construções mais importantes 
[5] [8]

. Estes grampos metálicos eram cobertos por meio de 

chumbo fundido para evitar a oxidação e consequentemente a deterioração da pedra. 

Outra forma utilizada era a junção dos blocos de pedra com cavilhas de madeira (Figura 

2.25 (b)). 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Grampos de ferro usados nas construções                     (b) Pormenor da junção de blocos de   

pedra(fonte:www.lmc.ep.usp.br) 

Figura 2.25: Pormenores construtivos utilizados nas construções gregas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3pole


Capítulo 2 – Breve História da evolução da Engenharia Civil no panorama Europeu 

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                                              21 

 

A base do muro era realizada através de um aparelho de grandes pedras chamado 

ortóstatos, desenvolvendo-se a partir deste o resto do alçado da parede. Na construção 

dos templos, a pedra era geralmente limpa nas pedreiras, sendo posteriormente colocada 

no seu lugar, sendo trabalhada até adquirir o formato desejável.  

 

2.3.1.7. O período helenístico: novos tipos de edifícios 

 

No período helenístico (323 a.C. a 31 a.C.) houve a expansão do conhecimento grego 

para outras regiões, tendo sido os romanos aqueles que melhor o utilizaram. Mas 

essencialmente, foi neste período que ocorreu a consolidação definitiva da construção 

das cidades segundo um plano regulador: o urbanismo 
[8] [67]

. Verificou-se assim, a 

construção de novas estruturas como bibliotecas, fontes, relógios e stoa, este um edifício 

que servia de abrigo às pessoas do mercado, tanto vendedores como compradores. 

Outro tipo de invenção grega foi o teatro, geralmente construído na encosta de uma 

colina, ajustando as bancadas semicirculares, sendo formado essencialmente por pedra. 

Um dos teatros mais famosos é o Teatro do Epidauro, século IV a.C. (Figura 2.26). 

 

 

Figura 2.26: Teatro do Epidauro, situado na Argólida, Grécia (fonte: www.wikipedia.com) 

 

Na Tabela 1 em anexo estão descritos alguns das mais importantes construções da 

construção grega, mostrando o nome, data de construção, autor, a função e localização 

de cada edifício. 

 

 

http://www.wikipedia.com/
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2.3.2. O Engenho Prático dos Romanos (509 a.C. – 395 d.C.) 

 

2.3.2.1. O início de um novo sistema construtivo 

O período romano divide-se em três fases: entre 509 a.C. e 27 a.C., 27 a.C. a 192 d.C. 

(Alto Império) e de 192 d.C. a 395 d.C. (Baixo Império)
 [9]

, tendo sido o ano de 146 a.C. 

muito importante pois nesta data os romanos conquistaram a Grécia, mas civilizacional 

e culturalmente foram conquistados pelos gregos, ao assimilarem os seus 

conhecimentos 
[1]

. A cultura romana apareceu assim posteriormente aos gregos 
[10]

, 

sendo considerada uma continuação do período helenístico. 

Através da formação do Império Romano, tornou-se num dos mais poderosos impérios 

do mundo, espalhando-se pela bacia mediterrânea, Europa Ocidental e Oriental, Norte 

de África e Próximo Oriente (Figura 2.27). A Arquitectura e Engenharia romanas 

difundiram a sua cultura através dos edifícios típicos, os processos de construir e as 

concepções plásticas greco-romanas 
[64]

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27: Extensão do império romano, a sombreado [9] 

 

Todavia, através de novos elementos, como o arco e abóbada, e devido à organização 

técnica dos materiais assim como dos sistemas de edificação, os Romanos formaram um 

novo tipo de linguagem arquitectónica, aplicando as mesmas formas de construção a 

pontes, templos e habitações
 [9]

, sendo considerados os pioneiros em termos de 

construção 
[12]

. Enquanto para os Gregos a mármore era considerada o material nobre na 

aplicação das ordens e na escultura, os Romanos tinham a particularidade de aplicar e 
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adoptar os tipos de materiais que dispunham em cada região, principalmente nas 

construções fora de Roma, substituindo a beleza arquitectónica e harmonia, pela solidez 

e resistência
 [9]

. 

 

2.3.2.2. Invenção da argamassa 

 

Nesta altura os Romanos usaram o cimento que era um material conhecida por 

pozolana, devido a solos vulcânicos das proximidades de Pozzuoli ou da ilha de 

Santorini, que endureciam depois de misturadas com água 
[11]

. Descobriu-se assim que 

as cinzas vulcânicas (pozolana) quando finamente trituradas e misturadas com cal (giz 

queimado ou pedra de cal) e água produziam uma argamassa resistente e duradoura. Os 

seixos usados eram de diferentes tamanhos e pesos conforme o cimento fosse leve para 

fazer tectos, ou forte para fazer paredes de suporte 
[12]

. A pozolana foi utilizada em 

argamassas utilizadas para construir, entre outros, banhos romanos, o Coliseu e Panteão 

de Roma e aquedutos, como Pont du Gard no sul de França 
[5]

.  

O cimento começou a ser utilizado na construção dos muros de uma cidade romana no 

século IV a.C. situada a 64 km de Roma e posteriormente em edificações em Roma já 

no século II a.C. Assim os Romanos foram criando novos materiais e novas soluções 

técnicas. Foi o que aconteceu com as fundações romanas. Através da capacidade 

hidráulica do cimento pozolânico permitiu que as fundações pudessem ser feitas sob a 

água 
[5]

, como por exemplo em Ostia, a cidade portuária de Roma. Estando esta numa 

região de solos arenosos, ou seja, com pouca capacidade de suporte, de origem 

vulcânica, foi necessário que as valas abertas para a construção dos edifícios fossem 

revestidas com madeira para evitar desmoronamentos como mostra a Figura 2.28. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pozzolana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pozzuoli
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santorini
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cal
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Figura 2.28: Detalhe de forma de madeira utilizada em construções romanas [28] 

A solução utilizada para distribuir as cargas dos edifícios públicos, evitando 

assentamentos diferenciais e reduzir a pressão aplicada sobre o solo foi a adopção de 

espessos ensoleiramentos, sob toda a estrutura. Um dos melhores exemplos foi o 

Coliseu de Roma (Figura 2.29) com um anel de 12 metros de profundidade, construído 

com betão ciclópico revestido com alvenaria, assim como o Panteão com um anel de 

betão com 4,5 metros de profundidade e 7 metros de largura. 

 

  

(a)                                                                               (b) 

Figura 2.29: (a) Coliseu de Roma: estrutura e fundações [5]; (b) Betão revestido com alvenaria (fonte: 

www.lmc.ep.usp.br) 

O Coliseu (Figura 2.30) foi um dos monumentos mais importantes da cidade de Roma, 

com 187,5 m de comprimento por 155,5 m de largura formando um perímetro de 

aproximadamente 540 metros. A arena possuía um piso de madeira, coberto de areia, 

existindo um nível subterrâneo com celas e jaulas que tinham acessos directos para a 

arena. 
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Figura 2.30: (a) Vista interior (fonte: Omeusegredo.blogspot.com); (b) Acesso do nível subterrâneo até à 

arena (fonte: www.lmc.ep.usp.br)  

Este monumento era composto por cinco anéis concêntricos de arcos e abóbadas, sendo 

a cobertura removível como se pode ver na Figura 2.31. 

    

 

 

 

 

(a) Vista dos anéis que compunham o Coliseu                            (b) Cobertura removível 

                 (fonte: Omeusegredo.blogspot.com)                                 (fonte: www.lmc.ep.usp.br)  

Figura 2.31: Coliseu de Roma, Itália 

 

2.3.2.3. Opus: um novo material 

Na construção de muros, o betão armado era simplesmente argamassa, utilizada para 

assentar tijolos nas faces externas dos muros e preencher os vazios entre pedaços de 

pedra ou tijolos quebrados que eram colocados no espaço entre as faces de alvenaria 
[5]

. 

Aos elementos e materiais que aproveitaram na construção, deram o nome de opus, 

termo que se pode traduzir como aparelho, trabalho ou estrutura 
[9]

. O opus era assim 

um método de construção que podia ser dividido em (Figura 2.32) opus: cilicium 

(a)                                                                         (b)  
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(poligonal, com grandes blocos de pedra); quadratum (pedras aparelhadas 

rectangularmente, sobrepostas (silhares, sem utilização de argamassa); incertum (pedras 

irregulares), latericium; recticulae ou recticulatum( parede revestida com uma malha 

regular). Este último (Figura 2.33) era uma mistura de cal e areia, com pequenas pedras 

e pedaços de tijolo, como calcário, pozolana, cascalho, formando assim a argamassa 
[1] 

[5]
. Este tipo de argamassa foi importante até cerca do final século XIX quando se 

descobriu o cimento moderno, pois a coesão dos elementos de todas as construções só 

era possível graças à argamassa de cal, projectando tanto em levantamento de paredes, 

como em abóbadas e cúpulas construídas mais tarde. Assim o uso do betão espalhou-se 

a partir do século II a.C., nas mais variadas construções romanas espalhadas por todo o 

mundo 
[9]

. 

 

 

Figura 2.32: Revestimentos Romanos: (a) Opus Incertum; (b) Opus Reticulatum; (c) Opus testaceum [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33: Revestimento Romano: Opus Reticulatum, 120 – 138, na Vila Adriana, Tivoli, Itália [9] 
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2.3.2.4. Revestimento das estruturas 

Outra característica usada nesta época foi o uso de materiais para o revestimento das 

estruturas, pois estes embora fossem resistentes e económicos eram de aparência 

simples. Assim nos edifícios começaram por utilizar reboco ou relevos de estuque, 

assim como placas de mármore, utilizando também nos pavimentos mosaico, pedras de 

mármore e opus signinum (Figura 2.34), uma mistura de argamassa com fragmentos de 

cerâmica moídos. A madeira foi utilizada para vigas, revestimentos, tectos falsos, 

coberturas e para o levantamento de paredes. Havia também as armações de madeiras, 

cimbres ou cambotas, que serviam como suporte provisório na construção de arcos, 

cúpulas e abóbadas 
[9]

. 

 

  

 

Figura 2.34: Opus Signinum (fonte: www.architetturadipietra.it) 

 

2.3.2.5. Novas invenções: o desenvolvimento dos arcos, abóbadas e cúpulas 

Outras das invenções construtivas dos Romanos foram os arcos, abóbadas e cúpulas em 

que estes elementos eram apenas submetidos a forças de compressão, sendo adequados 

às construções realizadas com materiais pouco resistentes à tracção, oferecendo uma 

maior estabilidade à estrutura. 

Tal como o cimento, o arco permitiu aos Romanos construírem grandes estruturas com 

bastante rapidez 
[12]

. Tiveram sobre os Gregos a vantagem da utilização e divulgação do 

arco de volta inteira (Figura 2.35), ou arco de meio ponto, ou arco ao centro utilizados 

em grande escala, criando através do alcance de maiores vãos edifícios de dimensões 

monumentais tais como: templos, basílicas, anfiteatros, circos, termas, pontes, 

aquedutos entre outros 
[1]

. Este tipo de arco era uma semi-circunferência formada a 
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partir de um só centro descrevendo um ângulo de 180º, em que o valor da flecha (ou 

altura) é a metade do valor da luz (abertura ou vão). O arco designa um elemento 

construtivo em curva, geralmente em alvenaria, que emoldura a parte superior de um 

vão (abertura, passagem) ou reentrância suportando o peso vertical do muro em que se 

encontra. Era utilizado em portas, janelas, pontes e aquedutos, como elementos de 

composição tridimensional de abóbadas 
[64]

. Mas o principal uso dos arcos deu-se na 

construção de aquedutos e pontes desviando a carga de aberturas nas paredes de 

alvenaria 
[5]

. 

Um exemplo disso mesmo é o aqueduto romano de Pont du Gard (Figura 2.36), situado 

no sul de França, composta por três fileiras de arcos, com 50 metros de altura e 210 

metros de comprimento. O material usado para a sua construção foi alvenaria e pedra. 

 

 

 

 

 

            

    Figura 2.35: Arco de volta inteira                     Figura. 2.36: Aqueduto romano em Pont du Gard,    

       (fonte: www.wikipedia.com)                                 Nimes, França (fonte: www.wikipedia.com) 

 

A utilização do arco foi tão importante para os Romanos que o consagraram como 

símbolo honorífico, criando o Arco de Triunfo 
[1]

. Um dos bons exemplos encontrados 

pode-se ver na Figura 2.37, o Arco de Constantino, em Roma. 
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(a)    Vista geral do monumento                                                (b) Arco evidenciado 

Figura 2.37: Arco de Constantino (fonte:www.eujafui.com.br) 

Outra invenção dos Romanos foi a abóbada de berço (Figura 2.38) que era utilizada 

para cobrir edifícios levantados sobre um plano rectangular. O betão era utilizado de 

acordo com a sua própria natureza, um material plástico que podia ser moldado até que 

desenvolvesse resistência suficiente para se manter de pé sozinho 
[5]

. Para apoio, 

levantaram em madeira uma série de arcos de volta inteira, uma espécie de cambota, 

sobre a qual a cofragem recebia os ladrilhos de revestimento em tijolo, assentando 

cimento nos intervalos para unir o conjunto. Assim tornava-se possível a construção de 

cúpulas. Este tipo de abóbada foi utilizado em diferentes situações, em casas de 

habitação, termas, anfiteatros e edifícios circulares de modo a que os impulsos ou forças 

laterais dos arcos se anulassem sucessivamente.  

  

 

 

 

 

Figura 2.38: Abóbada de berço é uma abóbada construída como um contínuo arco de volta perfeita 

(fonte: didaktos.ua.pt) 

Um dos melhores exemplos da abóbada romana aconteceu no Panteão de Roma (Figura 

2.39), construído entre 118 e 125, de planta circular. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada
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(a) Fachada do Panteão de Roma                                               (b) Pormenores da construção  

(fonte: www.eujafui.com.br)                                                             (fonte: Omeusegredo.blogspot.com)  

Figura 2.39: Panteão e Roma, Itália 

Neste edifício utilizou-se um sistema de suporte da cúpula. As fundações tinham mais 

de 7 m de profundidade, erguendo-se as paredes que sustentavam a cúpula, possuindo 

no seu interior um complexo sistema de arcos e abóbadas (Figura 2.40 (a)), com um 

diâmetro de 43 metros com uma abertura de 8m de diâmetro e com uma altura de 43m, 

apoiando-se num cilindro (Figura 2.40 (b,c)) composto por um núcleo pozolânico 

revestido com tijolos e mármore, sendo que a maior parte do peso estava suportada por 

8 pilares maciços com mais de 6 metros de largura 
[1] [65]

.    

 

 

(a)                                                          (b)                                                           (c) 

Figura 2.40: (a) Detalhe das abóbadas construídas no interior das paredes; (b) Interior do Panteão; (c) 

Planta circular, Coliseu de Roma, Itália (fonte: www.lmc.ep.usp.br) 
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2.3.2.6. O aparecimento da estrada 

Os Romanos paralelamente à construção de edifícios e devido às suas cidades e 

fortificações e principalmente às várias incursões por toda a Europa foram construindo 

ao longo dos tempos muitas estradas (Figura 2.41), assim como diversos aquedutos a 

fim de levar água até às cidades. Os soldados quando não estavam em combate, eram 

usualmente encarregados de construir estradas longas e em recta. Eles escavavam 

fundações, geralmente em partes rectas e planas do solo de forma a evitar obstáculos 

como colinas ou pântanos 
[68]

, que enchiam com várias camadas de areia, gravilha e 

variados tamanhos de pedras. A superfície era inclinada para que a água da chuva 

fluísse para as valas construídas ao longo da estrada. Estas representam uma obra 

notável em termos de dimensionamento de fundações, sobrepondo camadas de 

resistência crescente a uma camada drenante de areia 
[5] [12]

. O pavimento era escolhido 

conforme o tráfego da estrada, podendo ser de betão ou paralelepípedos. 

 

 

 

 

Figura 2.41: Estrada romana: Corte transversal 

Associa-se também a esta época, a ideia de que os romanos utilizavam barras metálicas 

à pedra ou argamassa com a finalidade de aumentar a resistência às solicitações de 

serviço, pois descobriu-se durante a recuperação das ruínas das termas de Caracalla em 

Roma, a existência de barras de bronze dentro da argamassa de pozolana 
[5]

. 

 

2.3.2.7. O urbanismo dos engenheiros Romanos 

Escavações arqueológicas feitas principalmente em Pompeia e Herculano, vieram 

provar e completar a informação escrita deixada por Vitruvius sobre a casa romana, a 

domus, residência familiar, que correspondente às actuais moradias e grandes imóveis, 

que podem ir até aos 7 andares, de apartamentos com vista a resolver o problema de 

alojamento nas grandes cidades, constituída por casas, ruas e praças. Assim nesta altura 

era já possível observar que os Romanos estariam mais evoluídos, urbanizando o seu 

território com a construção de edifícios de lazer, justiça, comércio entre outros 
[1] [19]

.  
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2.3.2.8. A expansão romana no Alto-Império 

No período Alto-Império houve a grande expansão romana, espalhando-se por todo o 

mundo. Os Romanos foram pioneiros em grandes obras de Engenharia Civil tendo 

princípios de intervenção, científicos e técnicos. Nas construções não modificaram 

muito a fase anterior utilizando em demasia a decoração e as dimensões dos edifícios. 

Os Romanos aproveitaram a Engenharia para a construção de grandes templos, 

aquedutos, cisternas, faróis e barragens 
[1]

. Estas obras eram construídas a um ritmo 

muito elevado, pois eram feitas nos locais conquistados, recorrendo à imaginação dos 

arquitectos que utilizavam essencialmente os arcos e o betão 
[15]

. 

 

2.3.2.9. Construções de carácter público 

No Baixo-Império as construções de carácter público, como termas, basílicas e 

habitações dos imperadores são os exemplos mais marcantes. Um dos exemplos mais 

significativo pode-se ver na Figura 2.42, as termas de Carcala, construção esta que 

demonstra tanto o uso do cimento como a utilização de arcos e abóbadas. 

Figura 2.42:Termas de Carcala, Itália (fonte: www.arquitectura-ucp.com) 

Na Tabela 2 em anexo, caracterizam-se algumas das principais construções realizadas 

no tempo dos romanos. 

 

2.3.2.10. O início do fim do império romano 

No século III o Império Romano sofreu uma enorme crise, que modificou a organização 

militar, politica, administrativa, económica, social e religiosa. Esta situação tornou-se 
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ainda mais grave devido ao despovoamento da Itália, com a saída de população para 

ocupar os territórios conquistados. 

O Império não tinha meios para impedir a infiltração dos Bárbaros ao longo das 

fronteiras, e mesmo procurando integrá-los como aliados, não conseguira, caindo nas 

mãos destes, derrubando assim o Império Romano. As principais razões para esta queda 

foram devido à debilidade e enfraquecimento físico em que se encontravam a população 

de Roma, atingidos pela malária e outras doenças, provocadas pela falta de higiene 
[1]

. 

2.3.3. Arte Paleocristã 

Nesta época, começaram a surgir casas dedicadas aos rituais judaico-cristãs, no século I, 

não havendo na Europa vestígios desses anos. Mais tarde, surgiram as primeiras grandes 

construções cristãs, conhecidas por catacumbas, cemitérios subterrâneos. Estas eram 

compostas por várias galerias e corredores, cujas paredes laterais eram escavadas na 

rocha. Numerosas catacumbas foram construídas, essencialmente em pedreiras, em 

Itália, França e Espanha. 

Posteriormente, cerca do ano 313, surgiram construções dedicadas ao culto cristão 

diferente dos templos romanos. Embora seguissem um modelo romano, estes edifícios 

eram diferentes principalmente na composição arquitectónica. Uma característica 

importante foi usada na cobertura onde não utilizavam abóbada, mas sim um tecto de 

duas águas. Destacam-se as basílicas sobretudo na cidade de Roma, principalmente o 

Mausoléu de Santa Constança (Figura 2.43), um edifício de planta circular onde se 

verifica a utilização de elementos romanos como as colunas, entablamento, arco e 

cúpula 
[9]

, assim como o Mausoléu de Centcelles (Figura 2.44). 

 

 

 

 

 

        Figura 2.43: Mausoléu de Santa Constança                       Figura 2.44: Mausoléu de Centcelles, 

                 (fonte: www.atibaia.com.br)                                                              século IV 
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2.3.4. O cristianismo – construções bizantinas (390-século VIII) 

 

Devido às razoes que levaram à queda de Roma descritas anteriormente, das arruinadas 

províncias nasceram Estados Bárbaros, convertidos ao Cristianismo 
[1]

. Estas invasões 

tiveram várias sequências principalmente económico, cultural, material havendo um 

retrocesso, assim como um retorno ao primitivismo face ao Mundo Clássico.  

 

2.3.4.1. As cúpulas 

Em Constantinopla, actualmente Istambul, Turquia, a partir do ano 390, surgiram 

edifícios para fazer lembrar Roma, como cisternas, muralhas, aquedutos e habitações 

[13]
. Mas as obras de Engenharia Civil privilegiaram, ao longo da Idade Média, as 

construções ao serviço da Igreja, mesmo quando se tratava de obras de Engenharia Civil 

militar, muitas delas, durante os primeiros séculos, levantadas para travar a ameaça 

muçulmana contra o cristianismo 
[1]

. O estilo destas obras era marcado essencialmente 

por exóticas cúpulas, que eram consideradas como um elemento definidor de 

arquitectura que conferiam às construções o aspecto de um edifício de planta central e 

cintilantes mosaicos, difundindo-se lentamente para Ocidente até Ravena e Veneza e 

para norte até Moscovo.  

Um bom exemplo disso mesmo é a Basílica de Santa Sofia (Figura 2.45), um imponente 

edifício construído entre 532 e 537 pelo Império Bizantino para ser a catedral de 

Constantinopla, sendo considerada um ícone da arquitectura bizantina. Este edifício foi 

construído graças ao desenvolvimento da Engenharia e de técnicas construtivas 

arrojadas, tendo sido responsável pela difusão de novas formas e tipologias de cúpulas. 

Assim a arquitectura bizantina foi considerada um desenvolvimento da arquitectura 

romana. 

 

 

 

 



Capítulo 2 – Breve História da evolução da Engenharia Civil no panorama Europeu 

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                                              35 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.45: Basílica de Santa Sofia, 532-537, Istambul, Turquia (fonte: www.wikipedia.com) 

Este edifício é uma mistura das grandes construções romanas com o clima místico das 

construções orientais. A estrutura assemelha-se a uma basílica romana, com uma forma 

rectangular tendo também uma grandiosa cúpula central. Quatro arcos formam um 

quadrado que sustenta pendentes de abóbadas esféricas, que por sua vez, apoiam a 

cúpula.  

Posteriormente utilizou-se nos edifícios decorações nos muros onde se utilizavam pedra 

talhada ou de tijolo. Um dos exemplos mais marcantes é a Basílica de São Marcos, em 

Veneza, Itália (Figura 2.46)
 [13]

. 

(a) Vista das cúpulas                                               (b) vista frontal da catedral 

Figura 2.46: Basílica de São Marcos, 1073, Veneza, Itália (fonte: www.wikipedia.com) 

 

Em anexo (Tabela 3) são descritos os principais edifícios construídos do tipo bizantino. 

2.4. Engenho, arte e cultura islâmica (700-século XI) 

A Idade Média peninsular foi agitada pela expansão islâmica 
[1]

. Esta expansão 

muçulmana ocupou locais onde haviam sido grandes centros civilizacionais na 
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antiguidade, como na Grécia, onde adquiriu um património cultural rico. E devido a 

isto, os muçulmanos distinguiram-se nas ciências e na filosofia. Cultivaram as 

matemáticas, ficando-se-lhe a dever o nome de álgebra, o que muito contribuiu para o 

saber matemático da Engenharia. 

2.4.1. Aparecimento de castelos, palácios e mesquitas 

Mas não foi só estes conhecimentos que os muçulmanos deixaram, mas também como 

castelos, cisternas, palácios, mesquitas (Figura 2.47) e um tipo de casas simples, que 

persistiu nos povoados ou aldeias. Os castelos árabes influenciaram o dos cristãos, 

havendo diferenças no tipo e no tamanho da pedra utilizada. Enquanto o dos 

muçulmanos a pedra era mais pequena a dos cristãos predominavam as cantarias. 

 

 

 

 

 

(a)                                                                            (b) 

Figura 2.47: (a) Imagem exterior (fonte: olhares.aeiou.pt); (b) Interior (fonte: www.wikipedia.com), 

Mesquita de Córdova, Espanha 

Na Arquitectura islâmica prevalece a geometria, não só nas plantas mas na decoração, 

expressa nos planos simples ou tridimensionais, constituindo simetrias, precisas e 

exacta, integrando polígonos e poliedros regulares, normalmente estrelados, em 

composições harmoniosas. Esta temática repete-se nos azulejos, na planta do edifício ou 

na sua cúpula. Este sistema teve origem tanto na época romana como na bizantina visto 

anteriormente. Mas os muçulmanos utilizaram outras soluções práticas dos romanos 

como o abastecimento de água, através da construção de aquedutos e a abertura de 

cisternas.  

No século XI, a organização militar melhorou o equipamento defensivo 
[1]

. Através da 

Engenharia, arranjaram-se vias romanas degradadas e abriram-se novos caminhos a fim 

de defender o território, e em caso de ataque a outros castelos. 

http://www.wikipedia.com/
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Devido às constantes guerras construiu-se fortalezas que eram rodeadas por uma 

muralha, que em geral, ia dos 10 aos 18 metros de altura tendo no centro uma torre e, 

muitas vezes, uma pequena muralha exterior oferecia um primeiro obstáculo, onde 

também se conservava água em cisternas, algumas delas escavadas na rocha. 

Na Tabela 4 (em anexo) estão referidos as datas de construção, os autores, bem como a 

função e localização de alguns dos principais edifícios construídos da cultura islâmica. 

 

2.5. A Europa Medieval 

 

Neste ponto apresentam-se dois novos tipos de estilos utilizados na Europa Medieval, o 

românico e o gótico.  

 

2.5.1. A Engenharia do românico (800-1200) 

A partir do ano 800, começaram a construir-se edifícios tanto civis como religiosos, mas 

foi essencialmente este último que mais contribuiu para o sistema românico 
[14]

. A igreja 

românica era uma evolução da basílica romana, que incentivada por abades e monarcas 

poderosos pretendiam reconstruir, através da arquitectura, o poder e esplendor da Roma 

Antiga, difundindo-se pelo continente europeu, mas que ao mesmo tempo 

acrescentaram-lhes elementos próprios, por vezes de influência islâmica ou de outras 

tradições cristãs. 

Numa primeira fase, construíram edifícios com ligações às romanas, aplicando e 

recuperando as abóbadas de berço (Figura 2.48), assim como o aperfeiçoamento de todo 

o sistema construtivo desenvolvido em função desta. Posteriormente numa segunda 

fase, já no século XI começam-se a definir as tipologias e as estruturas características do 

sistema românico 
[14]

. Mais tarde, o românico expandiu-se pelo continente europeu 

principalmente devido à associação da igreja com o claustro, a prática da oração à 

residência, em igrejas e abadias do mundo rural, colonizando-o. Construiu-se capelas e 

igrejas de peregrinação junto dos caminhos, que conduzem a lugares santos 
[1]

. Depois, 

numa última fase, no século XII, tentou-se evoluir este sistema acabando por se impor o 

sistema gótico, como se pode ver mais à frente 
[14]

. 
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A Engenharia e a Arquitectura do românico são normalmente associadas à construção 

das igrejas e dos mosteiros, pois foram nestes edifícios que se concentraram as 

invenções. A igreja foi sucessivamente evoluindo e aperfeiçoada até conseguir chegar à 

monumentalidade da igreja gótica. As basílicas cristãs serviram como modelo às igrejas 

românicas, aperfeiçoando-as sobretudo devido à utilização da estrutura a um sistema de 

cobertura abobadada substituindo as coberturas de madeira. É principalmente a 

utilização e o desenvolvimento da abóbada de berço, que constitui o sistema românico. 

As igrejas românicas possuíam um sistema estrutural (Figura 2.49) baseado em paredes 

espessas, que resistiam a esforços verticais e horizontais provocados pelo vento, 

abóbada e telhado, e abobadas semicirculares localizadas abaixo do telhado. 

   

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.1. Formação da igreja 

Uma igreja românica era composta essencialmente por uma grande nave longitudinal 

coberta por uma abóbada de berço, sobressaindo-se sobretudo em altura às naves 

laterais cobertas por outras abóbadas. As naves longitudinais eram atravessadas por um 

transepto ou cruzeiro, originando uma cruz., havendo um espaço central coberto por 

uma estrutura de cúpula 
[1] [14]

. À cabeça havia uma abside (Figura 2.50), ala de um 

edifício (normalmente religioso) que se projecta para fora de forma semi-cilíndrica, por 

Figura 2.48: Abóbada de berço no tecto da 

Igreja de Saint Philibert,, Tournus, França 
[14]

 

Figura 2.49: Sistema estrutural de uma igreja 

românica (fonte: www.lmc.ep.usp.br ) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cilindro
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vezes acompanhada por absidíolas em torno do deambulatório e possuíam cripta e coro, 

tudo coberto por abóbadas de berço.  

No exterior havia pórticos com arcos de volta inteira, formando arquivoltas (Figura 

2.51), um elemento arquitectónico decorativo utilizado em conjunto a emoldurar uma 

abertura em arco, normalmente decorados com estátuas. As paredes eram exteriormente 

rematadas por cachorradas e reforçadas por contrafortes adoçados. Sendo assim, o 

românico é considerado a arte do volume das proporções, acumulando influências 

artísticas romanas, carolíngias, árabes e orientais, principalmente hindus 
[1]

. 

  

 

 

 

 

Nos edifícios desta época, um dos aspectos 

que mais os caracterizou foi a opção pelas superfícies descontínuas, substituindo 

principalmente uma série de colunas por uma subdivisão do espaço interior em tramos. 

Substituiu-se a parede lisa por uma parede articulada, no qual se combinava com o arco 

de volta perfeita, outra das estruturas do sistema românico 
[14]

. Na construção românica 

utilizam-se pedras talhadas em esquadria já do tempo dos romanos designadas 

recticulatum, formando paralelepípedos para levantar muros robustos e espessos, com 

vãos estreitos, evitando reduzir a resistência ao peso das abóbadas de pedra 
[1]

. 

Outra característica importante foi devido aos diferentes pisos que a igreja possuía, 

formando assim diversas galerias nos pisos mais altos (Figura 2.52). Assim, a coluna 

sendo a estrutura de sustentação integrou-se na própria estrutura do edifício, gerando 

formas de pilares muito características. Ao longo dos anos, os pilares devido às funções 

que lhe são solicitadas foram adquirindo a forma mais usual, a quadrangular.  

Figura 2.50: Planta de uma igreja, nave, 

transepto e abside (fonte: 

hist7alfandega.blogspot.com 

Figura 2.51: Arquivolta na entrada para a 

Catedral de Speyer, Alemanha  

(fonte: www.wikipedia.com) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Speyer
http://www.wikipedia.com/
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Figura 2.52: Catedral de Pisa, Itália (fonte: Omeusegredo.blogspot.com) 

Um elemento também muito importante foi o arco de volta perfeita, que servia como 

elemento decorativo ligado à parede como servia para ocupar o vão e unir os suportes 

entre si. Dava forma aos vãos, janelas, portais assim como às aberturas existentes nas 

paredes. Outro elemento importante, senão o mais, foi a abóbada de berço, que no 

período romano servia para cobrir espaços secundários, passando no sistema românico 

ao elemento principal da cobertura de uma igreja 
[14]

. 

Santiago de Compostela (Figura 2.53) é o principal exemplo de igreja românica no 

Ocidente, localizando-se em Espanha, mostrando também uma grandeza maior 

relativamente a outras igrejas 
[64]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.53: Catedral de Santiago em 

Santiago de Compostela, Espanha  

(fonte: www.wikipedia.com) 
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Na Idade Média muitas pontes foram construídas 
[1]

 mas também foram restauradas 

muitas pontes romanas. As românicas assemelham-se às romanas no traçado e nos arcos 

semicirculares, assentes em contrafortes com quebra-águas. Mas a maior parte das 

pontes construídas na Idade Média datam do período gótico, apresentando arcos ogivais, 

harmonizando-se com os de volta inteira, sendo que em algumas o arco central é ogival 

e os outros são românicos. Ainda hoje muitas destas pontes romanas e medievais são 

utilizadas oferecendo segurança e comprovando a qualidade da Engenharia desta época.  

Os principais edifícios construídos na Europa no estilo românico estão caracterizados na 

Tabela 5 que se encontra em anexo. 

 

2.5.2 A Engenharia do Gótico (1150-1500) 

O sistema construtivo do gótico caracteriza não só a superação do sistema românico 

mercê da sucessiva adopção e melhoramento de uma determinada tecnologia de 

construção, mas também supera toda uma tradição arquitectónica de que a arte românica 

viria a ser o ponto final. O sistema gótico teve as suas raízes no românico, mas o seu 

desenvolvimento posterior teve um distanciamento muito grande em relação ao sistema 

românico. As igrejas românicas são o resultado da adaptação da estrutura das basílicas 

antigas a todo um sistema de coberturas abóbadadas, enquanto as igrejas góticas 

representam o aperfeiçoamento daquelas estruturas 
[15]

. 

A arte gótica teve um avanço extraordinário da Engenharia 
[1]

 devido a um problema, 

iluminar com luz natural o interior de uma igreja sem que o peso das abóbadas de pedra 

fendesse e derrubasse as paredes, fragilizadas pela abertura de grandes vãos. Devido aos 

constantes incêndios que destruíam as coberturas de madeira foi necessário recorrer a 

abóbadas de pedra. A abóbada era uma cobertura côncava e caracteriza-se por um tecto 

arqueado, constituído por pedras aparelhadas, tijolos ou betão. É um elemento pesado e 

que gera vários impulsos, em diversas direcções, que devem ser equilibrados ou 

apoiados, pois assim, enquanto as forças verticais se distribuem pelas paredes ou pelos 

arcos e pilares, os impulsos horizontais são contidos através do uso de contrafortes ou 

arcobotantes.  

Os construtores góticos nas fundações (Figura 2.54) preenchiam um fosso com 

pedregulhos, geralmente com 9 m de profundidade, compactando-os para servir de base 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tijolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pilar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contraforte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arcobotante
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para a alvenaria sendo que em alguns edifícios a fundação era feita através de um 

material mais resistente composto por pedregulhos e argamassa de cal. Eram 

construídos muros com pedras assentes com argamassa, mas frequentemente as faces 

exteriores eram executadas com pedras de cantaria, utilizando argamassa e pedregulhos 

para preencher o interior do muro 
[70]

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.54: Fundação da Catedral (fonte: www.lmc.ep.usp.br) [70] 

 

O arco ogival e a abóbada de cruzaria de ogivas 

Este novo sistema gótico desenvolveu-se em função de uma série de estruturas como o 

arco ogival ou a abóbada de cruzaria de ogivas (Figura 2.55). Este tipo de abóbada foi 

um aperfeiçoamento da abóbada de arestas (Figura 2.56), o qual consistia numa abóbada 

formada pela intersecção de duas abóbadas de berço com a mesma flecha. A estas 

reforçam-se com arcos ou nervuras, formando parte da mesma abóbada originado a 

abóbada de cruzaria de ogivas, servindo os panos de enchimento, enquanto as nervuras 

são os elementos de suporte que transmitem à base os impulsos e as tensões da 

cobertura 
[15]

. 

 

 

 

 

 

Figura 2.56: Abóbada de berço 

(fonte: www.estudosobre.com) 

Figura 2.55 Abóbada de cruz. Detalhe da 

formação da abóbada, com indicação dos 

elementos fundamentais [15] 

http://www.lmc.ep.usp.br/
http://www.estudosobre.com/
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As grandes catedrais góticas utilizavam arcos quebrados ou ogival como se pode ver na 

Figura 2.57, outro elemento que melhor define o sistema gótico, altas abóbadas, torres e 

campanários (torre de uma igreja onde se situa um sino) em pedra que a tecnologia da 

época permitia erguer e arcobotantes que permitiam erguer abadias, igrejas e catedrais 

em direcção aos céus, como se pode ver na Figura 2.58. 

 

 

Muitos outros edifícios espalhados por França foram também construídos, sendo de 

destacar as catedrais caracterizadas na Tabela 6, em anexo. 

 

O arco quebrado era uma forma construtiva (Figura 2.59), em que o traçado partia de 

dois pontos de tal forma que as respectivas curvas cortavam-se formando um ângulo, 
[19]

 

onde possuía uma abertura de modo a transportar para os apoios laterais o peso da 

construção 
[71]

. Este arco provoca, no entanto, um maior impulso que será inicialmente 

recebido por espessos contrafortes e mais tarde por arcobotantes. Este tipo de arco era 

usado desde o século XII em igrejas românicas, mas a partir da época gótica, foi usado 

muito mais sistematicamente por razões técnicas: porque a força era muito menor que o 

do arco de volta perfeita e facilitava a construção de abóbadas de ogivas. 

Figura 2.57: Construção das abóbadas 

(fonte: www.lmc.ep.usp.br) 

(a)                                        (b) 

Figura 2.58: (a) Tecto em abóbada na nave da 

Catedral de Reims; (b) Tecto da Catedral de Notre-

Dame, Paris, França (fonte: www.wikipedia.com) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contraforte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arcobotante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nave_(arquitectura)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Reims
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Figura 2.59: Portal com arco quebrado do Mosteiro da Batalha em Portugal (fonte: www.wikipedia.com) 

 

Contrafortes e arcobotantes 

Outro elemento importante foi o pilar pois constituiu uma espécie de feixe que recolhe 

as nervuras que se distribuem pelas abóbadas. Ou seja, uma das características deste 

sistema gótico foi a união de uma só unidade dos elementos de sustentação, como foram 

os casos dos pilares e das abóbadas. À medida que evoluía este sistema, a parede foi 

perdendo a sua função de elemento de sustentação para converter-se num simples 

elemento de fecho, aparecendo assim os vitrais. 

Devido à colocação dos vitrais as paredes da nave central tinham de ser de pouca 

espessura, não aguentando com os esforços horizontais. Adoptou-se assim os 

arcobotantes transferindo as forças para os contrafortes, no qual descarregavam sobre as 

fundações (Figura 2.60) 
[65]

.  

Esta solução nasceu de um sistema de descarga que consistia na combinação de 

contrafortes e arcobotantes 
[15]

. Um contraforte era um reforço de muro ou muralha, 

geralmente constituído de um pilar de alvenaria na superfície externa ou interna de uma 

parede, para sustentar a pressão de uma abóbada, terraço ou outros esforços que possam 

derrubá-la. Há medida que a altura da nave central aumentava, foi necessário inventar 

uma nova solução, surgindo assim o arcobotante que projectava até aos contrafortes 

todos os impulsos da abóbada (Figura 2.61)
 [15]

. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_da_Batalha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Muralha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pilar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alvenaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parede
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada
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Este novo elemento, foi um dispositivo que permitiu transferir o peso das paredes para 

uma estrutura de apoio. A sua eficácia era tal que quanto mais altas fossem as paredes, 

maior podia ser o vão dos contrafortes 
[71]

. À medida que se dominava esta nova 

inovação, ergueram-se abóbadas de pedra cada vez mais altas e elaboradas, aumentando 

também o espaço para as janelas. Arquitectos medievais utilizaram pedras na maioria de 

suas construções.  

 

Construção de uma igreja 

Nas Figuras 2.62 é visível a construção dos arcobotantes, mostrando também a 

colocação do telhado. Assim depois de o telhado pronto, este servia de plataforma, para 

o inicio da construção das abóbadas de pedra. 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                    (b)                                                              

Figura 2.62: (a) Construção dos arcobotantes; (b) construção dos arcobotantes e telhado  

(fonte: www.lmc.ep.usp.br) 

Figura 2.60: Esquema dos esforços em 

uma igreja gótica 

(fonte: www.lmc.ep.usp.br) 

Figura 2.61: Em cima à direita estrutura de 

uma igreja gótica 

(fonte: www.lmc.ep.usp.br) 
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As pedras das nervuras eram colocadas sobre os cimbres sendo fixadas. Instalavam 

tábuas de madeira entre os cimbres, que serviam de assentamento das pedras durante a 

secagem da argamassa. Após esta secagem, aplicavam-se nas pedras uma camada de 

dez centímetros de betão, a fim de evitar fissuras entre as pedras, retirando igualmente 

as tábuas seguidas pelos cimbres formando assim a abóbada (Figura 2.63) 
[70]

. 

O principal elemento que permitiu as construções em altura, foram o tipo de 

mecanismos de construção, sendo indispensáveis para construir as grandes obras da 

altura, pois já não tinham a ajuda de escravos. A tecnologia da indústria da construção 

evoluía à medida que se construíram mais e melhores edifícios. Os utensílios eram 

igualmente equipamentos usados na construção que se iam aperfeiçoando e evoluindo. 

O tipo de mecanismos utilizados na Antiguidade forma melhoradas, devendo-se este 

desenvolvimento ao recurso ao contrapeso e às roldanas duplas. As gruas eram 

colocadas directamente apoiadas no solo se a obra não fosse muito alta, caso contrário 

era colocada numa plataforma. Estas gruas eram feitas de tal forma que permitiam que 

se montassem e desmontassem com a ajuda de poucos homens. Estas técnicas 

construtivas foram aplicadas nas construções das grandes catedrais e abadias góticas, 

sendo totalmente diferente nos edifícios com menor importância, onde as técnicas de 

construção eram ainda as tradicionais. 

(a)                                                                (b) 

Figura 2.63: (a) Construção da abóbada (fonte: www.lmc.ep.usp.br) ; (b) Secção esquemática de uma 

catedral (fonte: www.wikipedia.com) 

 

Um dos maiores exemplos conhecidos foi a Catedral de Notre-Dame em Paris, França, 

que iniciou a sua construção em 1163 estendendo-se até 1345. Esta catedral é uma das 
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mais antigas catedrais francesas e de estilo gótico 
[1] 

tendo 127 metros de comprimento, 

48 metros de largura e 35 metros de altura é rematada em cima por abóbadas (Figura 

2.64) e dá o primeiro passo na construção colossal do gótico.  

    

 

 

 

 

 

(a)  Interior da catedral                              (b) vista das abóbadas 

Figura 2.64: Interior da Catedral de Notre-Dame, Paris (fonte: www.notredamedeparis.fr) 

Outros bons exemplos do estilo gótico são a Catedral de Chartres e a Catedral de Notre-

Dame de Reims (Figura 2.65). A Catedral de Chartres teve a sua construção iniciada em 

1230 tendo uma área superior a 10000 m
2
, 130 m de comprimento e largura máxima de 

46 m. Reims forma, juntamente com Chartres, a dupla de catedrais góticas mais 

importantes da França, situada a leste de Paris, na região de Champagne.  

 

(a) Catedral de Chartres                 (b) Catedral de Notre-Dame de Reims 

Figura 2.65: Duas das catedrais mais imponentes em França (fonte: www.wikipedia.com) 

Devido à Guerra dos Cem Anos, entre França e Inglaterra, o sistema gótico deixou de 

evoluir, aparecendo mais tarde em meados do século XV algumas construções, 

aumentando de tamanho e altura, em relação às mais antigas. Um dos exemplos fora de 

França é a construção da igreja gótica de Colónia (Figura 2.66(a)). As duas torres 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_g%C3%B3tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada
http://www.notredamedeparis.fr/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chartres
http://pt.wikipedia.org/wiki/1145
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
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possuem 157 metros de altura, com a catedral possuindo comprimento de 144 metros e 

largura de 86 metros. Mas não só igrejas foram construídas, mas também palácios, 

edifícios públicos, casas senhoriais e edifícios para serviço municipal, as Câmaras, 

como por exemplo a Câmara de Bruxelas (Figura 2.66 (b)) 
[2]

. 

 

 

 

 

  

(a) Catedral de Colónia, Alemanha                       (b) Câmara de Bruxelas, Bélgica 

Figura 2.66: Dois edifícios fora de França de estilo gótico (fonte: www.wikipedia.com) 

Outras catedrais foram edificadas na Europa, sendo que as características destas estão 

descritas na Tabela 7, que se encontra em anexo 

As estradas 

Durante o século XI, muitas pontes começaram a ser feitas, devido à rede comercial na 

Europa, com ligação aos mais variados estados, pontes estas, feitas em madeira. Não há 

relatos da primeira ponte construída na Idade Média, pois inicialmente apenas os pilares 

eram de pedra e suportavam a estrutura de madeira. Estas pontes tinham vários 

problemas entre os quais a sua fragilidade, a fácil destruição por parte das cheias, assim 

como o elevado tráfego. Por todas estas razoes, voltou-se para a utilização das pontes 

típicas dos Romanos que ainda resistiam ate esta altura. Assim sendo, no final do século 

XIII, as pontes construídas eram quase na sua totalidade construídas em pedra, com 

pilares sólidos, considerando no seu dimensionamento as acções do vento e da água.  

 

2.6. Renascimento (1418-século XV) 

A partir da segunda metade do século XIV e durante o século XV, ou seja, finais da 

Idade Média, abriram-se novos caminhos à reflexão, retirando influência à Igreja e 

enfraquecendo a sua autoridade que até aí possuía. Esta situação apareceu como reacção 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
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à teologia escolástica, e rompeu a unidade do conhecimento, que sistematicamente se 

lhe impunha. A escolástica, sem evolução nas estruturas, transformara-se num processo 

decorativo, o mesmo acontecendo à arte gótica, também em decadência. Esta crise seria 

ultrapassada com o triunfo da Razão, abrindo portas ao Renascimento 
[1]

.  

 

2.6.1. Engenheiros – arquitectos e artistas 

A moderna Engenharia Civil deste período nasceu em Florença, em Itália, devido a 

Brunelleschi quando formou uma solução e o modelo para cobrir a cúpula da catedral 

em 1418 
[1] [16]

.  

As grandes cúpulas do Renascimento 

Assim, devido à influência de Brunelleschi, as cúpulas assumiram um papel de destaque 

no renascimento. Os arquitectos italianos foram-se tornando mais confiantes e 

conceberam novas técnicas capazes de erguer estruturas de dimensões cada vez maiores.  

Nesta época as cúpulas eram suportadas pelos cruzeiros das igrejas ou directamente do 

solo, transferindo aos mesmos o seu peso, a pressão e sucção dos ventos (Figura 2.67). 

Estas cargas eram feitas através de estruturas internas da cúpula chamados meridianos, 

que sob a forma de arcos funcionavam resistindo a esforços de compressão, sendo de 

material muito resistente como pedra ou tijolo. Estes arcos eram resistidos por outras 

estruturas internas, chamados paralelos que sob a forma de anéis eram reforçados por 

correntes de madeira ou ferro resistindo à tracção gerada pela abertura da estrutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.67: Deformada da cúpula (fonte: www.lmc.ep.usp.br) 
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A estrutura resistindo aos esforços citados tende a baixar na sua parte superior abrindo 

na parte inferior (Figura 2.68). Neste movimento os paralelos superiores resistem às 

forças de compressão, originado assim a diminuição dos seus raios e pelo contrário, na 

parte inferior, os paralelos resistem a forças de tracção provocando o aumento dos seus 

raios. Assim, esta estrutura provocada pela união de arcos ao longo das secções verticais 

junto aos paralelos formam uma estrutura monolítica 
[65]

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.68: Esforços na cúpula (fonte: www.lmc.ep.usp.br) 

Muitas vezes as cúpulas elevavam-se sobre um tambor (apoio), com clarabóia e quase 

sempre sobre triângulos curvilíneos na sua base, passando da forma quadrada para a 

circular. Brunelleschi substituiu as madeiras por uma disposição de tijolos (Figura 2.69 

(a)) para organizar um duplo dossel que se eleva, auto-sustentando-se reforçados em sua 

parte externa com correntes de ferro (Figura 2.69 (b)) 
[16]

, protegendo a estrutura contra 

esforços laterais durante a fase de construção 
[65]

. Uma cúpula era uma abóbada 

hemisférica, em que a base era obtida paralelamente ao menor diâmetro da elipse, 

resultando numa cúpula alta, dando a sensação de um alcance maior da estrutura. Se a 

secção é feita pelo maior diâmetro o resultado era uma cúpula baixa 
[20]

. 

(a) Detalhe da colocação dos tijolos                     (b) Estrutura da cúpula da catedral 

Figura 2.69: Pormenores da construção da cúpula na Catedral de Florença (fonte: www.lmc.ep.usp.br) 
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Este tipo de cúpula foi dividida em duas partes (Figura 2.70 (a)), a primeira uma cúpula 

interna, espessa, em forma de concha com 2 m de espessura na base e no topo 1,5 

metros, e uma segunda externa, menos espessa, com a função de proteger contra o 

vento, água e outro tipo de tempestades. Entre as duas cúpulas, construiu-se uma 

escadaria para facilitar a inspecção e reparar estragos (Figura 2.70 (b)). As cúpulas eram 

reforçadas por 24 nervuras de arenito, sendo 8 delas definindo os vértices do octógono 

e, as restantes, menores e inseridas na estrutura, duas a duas nos lados do octógono. 

           

 

 

 

 

 

 

(a) Vista da cúpula                                        (b) Corredor entre cúpulas 

            Figura 2.70: Outros pormenores de construção da cúpula (fonte: www.lmc.ep.usp.br)                                       

Esta cúpula (Figura 2.71) tinha 90 m de altura, e através da rede de nervuras o peso era 

carregado na base do octógono, sendo que as 24 nervuras e as duas cúpulas recebiam o 

peso simultaneamente. Assim com esta invenção de Brunelleschi, não se utilizou nem 

arcobotantes, abóbadas ogivais ou contrafortes utilizados anteriormente no período 

gótico. 

 

 

 

 

 

(a) Vista interior da cúpula                                  (b) Vista exterior 

Figura 2.71: Cúpula de Santa Maria Del Fiore, Florença, Itália (fonte: www.wikipedia.com) 
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Outro exemplo encontra-se na cidade de Roma, na basílica de São Pedro (Figura 2.72), 

em que a cúpula é gigantesca, pesando 37 milhões de quilos de diversos materiais, 

sendo que a clarabóia pesa 1500 toneladas. No interior da cúpula são visíveis as arestas 

convergindo para a parte superior, verificando-se no exterior uma clarabóia.  

  

(a) Vista interior da cúpula                                               (b) Vista exterior 

Figura 2.72: Cúpula da Basílica de São Pedro, Roma, Itália (fonte: www.wikipedia.com) 

 

O uso de elementos da antiguidade 

Outros elementos foram utilizados na antiguidade como colunas, arcos, entablamentos, 

coberturas, capitéis, cornijas e outros foram também usados nesta época. Existiu um 

abandono pelo sistema gótico a favor do sistema do mundo clássico, sendo bem patente 

no Hospital dos Inocentes (Figura 2.73), em Florença, onde são visíveis numerosos 

elementos usados como colunas, pilastras, capitel, entablamento com friso, cornija e 

abóbadas 
[16]

. 

 

 

 

Figura 2.73: Hospital dos Inocentes, 1422-1442, Florença, Itália (fonte: www.arteehistoria.com.br) 

Na Tabela 8, estão representados alguns dos edifícios mais marcantes do estilo 

renascentista em Itália. 

http://www.arteehistoria.com.br/
http://galerias.escritacomluz.com/jcd/Roma/abe
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2.6.2. Maneirismo (1530-século XVI) 

Por volta do ano 1530 começam a surgir edifícios ligados a um novo estilo, o 

maneirismo, que rompia um pouco do estilo renascentista, principalmente devido às 

ordens clássicas. Eram edifícios que variavam um pouco nos seus elementos, 

particularmente o arco que era mais abatido, os frontões mais triangulares. Palácios 

(Figura 2.74), teatros, bibliotecas e outros edifícios públicos são bons exemplos deste 

novo sistema 
[17]

. 

   

 

 

 

 

 

Figura 2.74: Palazzo Chiericatti, 1550, Vicenza, Itália (fonte: www.wikipedia.com) 

2.6.3. Renascimento fora da Itália (1500-1700) 

O renascimento espalhou-se sobretudo através dos livros e do comércio, e lentamente, 

os ingleses, franceses e espanhóis começaram a adoptar o estilo italiano. As versões 

grosseiras de pilastras dóricas, jónicas e coríntias cresceram, seguidas por esculturas de 

anjos, dragões e demónios. No século XV o sistema gótico estava espalhado pelo 

continente europeu o que tornou difícil a construção de novos edifícios ligados ao 

renascimento. Através da difusão do renascimento fora de Itália, foi-se deparando com 

outros géneros arquitectónicos, dando origem a expressões arquitectónicas híbridas, 

tanto no Ocidente como no Norte da Europa. Outros locais como os Países Baixos, 

Escandinávia e Inglaterra assimilaram também este estilo arquitectónico 
[1]

. 

Um dos melhores exemplos, surgiu em Espanha, o El Escorial (Figura 2.75), localizado 

em San Lorenzo, situado a 45 km a Noroeste de Madrid, Espanha 
[64]

. 



Capítulo 2 – Breve História da evolução da Engenharia Civil no panorama Europeu 

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                                              54 

 

 

Figura 2.75: El Escorial, 1558, Espanha (fonte: www.wikipedia.com) 

Nos países católicos, construíram-se variados edifícios religiosos, e na Alemanha e nos 

Países Baixos edificaram mercados e câmaras municipais 
[18]

. 

Na Tabela 9, em anexo, estão representados alguns dos edifícios mais marcantes do 

estilo renascentista espalhados por toda a Europa. 

2.7. Barroco (1600-1715) 

Este novo estilo surgiu no século XVII, na parte ocidental da Europa, nomeadamente 

em Portugal e Espanha, espalhando-se também por França, Itália e Inglaterra, entre 

outros, indicando o fim do Renascimento. Construíram-se edifícios para duas vertentes: 

a civil e a religiosa. A primeira desenvolveu-se paralelamente à religiosa, em parte 

porque os seus artífices foram praticamente os mesmos e porque a sua evolução 

avançou para formas mais especulativas. Esta estava ligada ao Poder, construindo-se 

essencialmente palácios. Um dos monumentos que melhor marca este estilo é o Palácio 

de Versalhes (Figura 2.76), localizado na cidade de Versalhes, perto da cidade de Paris, 

em França. 

 

 

 

 

 

Figura 2.76: Palácio de Versalhes, França (fonte: www.wikipedia.com) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Versalhes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Vistaescorial.jpg
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A arquitectura religiosa oferecia um maior número de obras e elenco artístico de grande 

qualidade devido à proliferação de ordens religiosas, que possibilitou a construção de 

igrejas, capelas e conventos. Assim, deste modo, a Igreja preferiu identificar-se com 

uma arte muito mais em conformidade com os valores simbólicos e as novas soluções 

estruturais 
[19]

. Nos edifícios deste período procuraram dividir em dois espaços: um 

utilitário e outro especulativo. O primeiro definia-se como um espaço reservado, 

individual e o outro servia para os numerosos fiéis da Igreja. 

Era caracterizado pela utilização de elementos do mundo clássico como colunas, 

pilastras, frontes e arco assim como as suas cúpulas imponentes. A centralização da 

cúpula faz com que esta sirva de cobertura, desaparecendo assim a abóbada, que era 

utilizada principalmente em espaços longitudinais. Nestes edifícios utilizaram pedra e 

mármore, sendo excepção, alguns materiais como granito e tijolo. As fachadas seguiam 

o sistema renascentista com um grande frontão. 

Este estilo arquitectónico revolucionou diversas cidades por toda a Europa, havendo nos 

dias de hoje nestes locais vida quotidiana. Um dos exemplos mais marcantes deste 

período foi a Basílica de São Pedro, em Roma, Itália, que se pode ver na Figura 2.77. 

 

 

(a) Vista exterior da basílica                                               (b) Pormenores de colunas e arcos 

Figura 2.77: Cúpula da Basílica de São Pedro, Roma, Itália (fonte: www.carissimus.com) 

Outras construções marcaram este estilo como as que se representam na Tabela 10 (ver 

anexo).  
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2.8. Rococó (1715-1750) 

O Rococó nunca chegou a ser um estilo arquitectónico propriamente dito, pois afirmou-

se como uma vertente vazia e extravagante do Barroco, sendo essencialmente um estilo 

mais decorativo associado ao interior dos edifícios. Sendo assim, o Rococó define os 

interiores não dando importância às estruturas. Este nasceu no início do século XVIII, 

sendo as fachadas de igrejas e palácios a sua principal característica, espalhando-se pelo 

continente europeu. Serviu de ligação entre o Barroco e o Neoclassicismo como 

poderemos ver no ponto a seguir 
[20]

. 

 

Urbanismo 

Em diversas cidades como Roma, Paris ou Londres, no século XVI e XVII, tinham-se 

desenvolvido grandes planos urbanísticos sendo completados no século XVIII. Estes 

planos consistiam em organizar uma cidade, abrindo novas ruas, praças e jardins, para 

uma melhor condição de vida das populações.  

Na Tabela 11 (ver anexo), estão descritos alguns dos monumentos mais importantes 

deste novo estilo.  

 

2.9. O Revivalismo Clássico 

Os últimos estilos, o renascimento, o barroco e o rococó começaram a ser substituídos 

por um novo estilo, ligado essencialmente aos elementos do mundo clássico, designado 

por Neoclassicismo. 

Este novo estilo espalhou-se rapidamente pelo continente europeu e deveu-se 

principalmente às escavações de locais como Herculano (1738) e Pompeia (1748)
 [21]

, 

onde foram utilizadas muitos elementos da época antiga. 

2.9.1. Neoclassicismo (1750-1830) 

A partir de meados do século XVIII, muitas cidades europeias alteraram a sua aparência 

e organização devido a uma verdadeira revolução desencadeada pelo revivalismo do 

mundo clássico.  
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O Neoclassicismo foi capaz de servir todos os objectivos arquitectónicos concebíveis 

como mansões rurais, câmaras municipais, tribunais, estações ferroviárias assim como 

monumentos nacionalistas. 

Este novo estilo arquitectónico surgiu com o fim de haver uma simplificação, preferindo 

uma construção sem ornamentos, que produza os efeitos de solidez, solenidade e 

severidade. Assim, começou-se a eliminar da arquitectura os excessos introduzidos pelo 

Rococó, desaparecendo assim as plantas irregulares e as soluções curvas, adoptando-se 

a tala dórica, da arquitectura grega. 

Havia uma ligação tanto dos elementos arquitectónicos como os construtivos: o pilar, 

um elemento estrutural vertical usado normalmente para receber esforços verticais de 

uma edificação e transferi-los para outros elementos, como as fundações, as arquitraves 

deviam ser vigas horizontais, o tímpano deveria existir se por detrás tem um telhado de 

duas águas. Assim sendo, o Neoclassicismo associa o gosto dominante do momento, ou 

seja o clássico, com a prática construtiva racional segundo as técnicas mais avançadas 

[21]
. 

A época do Neoclassicismo foi de muito esplendor, pois não se dedicou só a grandes 

construções como cúpulas, frontões (Figura 2.78), colunatas, como também serviu de 

apoio ao espírito cívico, pois muitas das suas estruturas foram concebidas para serem 

usufruídas por pessoas comuns, sejam habitações, zonas de passeio ou vias de trânsito. 

Os edifícios serviam dois tipos: o religioso e o civil. Nas fachadas eram utilizadas 

colunatas e pórticos, muito vulgar na época clássica, assim como os frontões. 

Um frontão era um conjunto arquitectónico de forma triangular que decora 

normalmente o topo da fachada principal de um edifício. Provinha da arquitectura 

clássica greco-romana sendo muito utilizado muito nas construções neoclássicas. O 

material utilizado eram sobretudo o ladrilho, a pedra, o mármore e o granito. 

 

 

 

 

Figura 2.78: Frontão da Academia de Atenas, Grécia (fonte: www.wikipedia.com) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A2ngulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edif%C3%ADcio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Neocl%C3%A1ssicas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Pediment.jpg
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Uns dos exemplos encontrados são as Portas de Brandemburgo (Figura 2.79), em 

Berlim, Alemanha. É um tipo de arco do triunfo e foi construída no estilo neoclássico 

possuindo doze colunas dóricas de estilo grego, sendo seis de cada lado. Este 

monumento tem 26 m de altura, 11 m de profundidade e 65 m de largura. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, devido às mudanças introduzidas pela Revolução Industrial, começaram 

a produzir-se nos finais do século XVIII. Obras públicas, pontes, aquedutos, estradas, 

entre outros, eram cada vez mais importantes devido ao aumento do comércio e ao 

aumento da população. 

Na Tabela 12, em anexo, estão representados alguns dos principais monumentos que 

mais se destacam no continente europeu nesta época do neoclassicismo.  

 

2.10. Romantismo (1750-século XIX) 

Este novo estilo surgiu, paralelamente ao Neoclássico, devido aos interesses sobre a 

Idade Média, particularmente do sistema gótico. Construíram-se novos edifícios 

dedicados à habitação, edifícios públicos e religiosos. Estes edifícios apareceram 

primeiramente em Inglaterra espalhando-se rapidamente por outros países. Um bom 

exemplo e o mais conhecido eram o Parlamento em Londres, em Inglaterra assim como 

o Castelo de Neuschwanstein (Figura 2.80).  

Figura 2.79: Portas de Brandemburgo, em Berlim, Alemanha (fonte: www.wikipedia.com) 
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(a) Parlamento em Londres, 1840-1865, Inglaterra    (b) Castelo de Neuschwanstein, 1869-1886, Baviera 

Figura 2.80: Dois dos mais conhecidos edifícios que representam o estilo do romantismo 

 (fonte: www.carissimus.com)
 

 

2.11. Uma nova era – Revolução Industrial 

 

As mudanças geradas pela revolução industrial tiveram uma incidência determinante no 

âmbito das estruturas. Os novos materiais, o ferro, em primeiro lugar, e mais tarde, o 

vidro, o betão e o aço levaram à renovação dos sistemas construtivos, criando um novo 

conceito espacial e ao aparecimento de novas tipologias, como os arranha-céus e 

edifícios de grandes dimensões. 

O ferro inicialmente foi utilizado para a construção de fábricas e armazéns mas aos 

poucos foi usado noutros edifícios devido às vantagens de que possuía. O seu custo era 

mais baixo e aliado à redução do tempo de execução das obras ao trabalhar com peças 

pré-fabricadas, assim como a possibilidade de criar grandes espaços através da redução 

dos pontos de apoio de cobertura passou-se a utilizar muito mais o ferro, na segunda 

metade do século XIX. 

 

2.11.1. Nova era 

Posteriormente, devido a numerosos factos históricos, desenvolveu-se uma nova era, 

que se baseava no emprego de novos materiais e do aproveitamento de novas inovações 

estruturais. 
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Este novo progresso foi possível devido aos novos avanços da tecnologia, da indústria, 

comunicações, iluminação, urbanização e infra-estruturas das cidades, e devido 

essencialmente ao aumento demográfico e da prosperidade geral.  

Os novos edifícios têm carácter social e público, desde edifícios administrativos, 

museus, bibliotecas, teatros, universidades, mercados, hotéis, bancos, bolsas e também 

estações de caminhos-de-ferro. 

 

2.11.2. Ensino 

Por volta do ano de 1747, o Estado francês teve a necessidade de formar pessoas 

técnicas e qualificadas para a construção de grandes obras. Fundou assim a École des 

Ponts et Chausées, passando no ano seguinte a ser denominada por École des Ingénieurs 

de Mezières. A França foi um exemplo para outros países europeus formando-se por 

toda o continente escolas técnicas de engenheiros. 

A formação de novas escolas e centros de formação marca o afastamento entre 

engenheiros e arquitectos. Enquanto os engenheiros passaram a identificar a 

arquitectura como uma arte de construir, preferindo o emprego de soluções menos 

dispendiosas experimentando novos materiais, os arquitectos começaram a preocupar-se 

particularmente com a aparência dos edifícios. 

Em 1794, através do Instituto Politécnico de Paris, a engenharia civil adopta um 

carácter de disciplina científica, pois esta era a mais adequada para perceber as novas 

técnicas da construção, devido particularmente à revolução industrial. 

 

2.11.3. Novos materiais 

As novas construções tiveram a vantagem dos avanços técnicos nos sistemas de 

produção, e facilidade de transporte, pois permitiam existir materiais de grande 

quantidade em qualquer local a um preço mais barato, assim como também houve a 

necessidade de construção de grandes espaços iluminados 
[22]

. 

A pedra, o tijolo ou a madeira começaram a ser utilizados de forma mais racional, 

juntando-se novos materiais como o ferro fundido e o vidro. Os tijolos eram fabricados 

industrialmente e começou-se a utilizar madeira de melhor qualidade, melhorando os 

mecanismos de resistência. Assim o ferro começou a ser utilizado primeiramente como 



Capítulo 2 – Breve História da evolução da Engenharia Civil no panorama Europeu 

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                                              61 

 

acessório particularmente para suportar grandes tensões e também como decorativo 

como corrimãos ou gradeamentos.  

A combinação do ferro e do vidro tornou possível aligeirar os suportes uma vez que se 

aumentava a distância entre eles, sendo o ferro mais resistente, suportando melhor o 

fogo que a madeira. Por outro lado, a redução do tempo de construção e dos preços dos 

materiais tornou o custo da construção mais económica. 

 

2.11.4. Palácio de Cristal – um exemplo 

 

Uma das obras que marcam este período foi o Palácio de Cristal (Figura 2.81), em 

Londres, sede da primeira Exposição Universal, um pavilhão de 563 m de comprimento 

por 124 m de largura e 30 m de altura
 [23]

. O Palácio recebia cerca de 2224 arcos de 

abóbada e 330 colunas em ferro fundido, sendo utilizados na sua construção 82800 m
2 

de cristal 
[24]

. 

 

 

 

 

Figura 2.81: Palácio de Cristal, 1851, Londres, Inglaterra (fonte: www.lmc.ep.usp.br) 

 

Joseph Paxton, arquitecto inglês foi o responsável pela construção deste edifício, e 

devido ao pouco tempo que tinha de execução elaborou um projecto que consistia numa 

estrutura de rápida execução, sem o uso de qualquer tipo de argamassa e pronto para a 

ocupação. Os pilares e as vigas eram de ferro fundido e as paredes de vidro facilitando 

assim a execução do projecto. A construção deste edifício teve o apoio de equipamentos 

e de animais para a colocação dos pilares e das vigas, que eram erguidos com muita 

facilidade e velocidade. 

Depois de colocadas tanto os pilares como as vigas, a vedação vertical do edifício foi 

feita através da colocação de placas de vidro. Os arcos do transepto eram de madeira e 

serviam de cobertura (Figura 2.82). 



Capítulo 2 – Breve História da evolução da Engenharia Civil no panorama Europeu 

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                                              62 

 

 

 

      

 

 

 

 

(a) Montagem da viga de cobertura                (b) Colocação do arco no transepto 

Figura 2.82: Pormenores de construção do Palácio de Cristal, 1851, Londres, Inglaterra 

 (fonte: www.lmc.ep.usp.br) 

Nesta construção utilizou-se um novo conceito: a pré-fabricação. Anteriormente, em 

todas as obras, os elementos, como pilares, vigas, lajes e outros eram realizadas no local
 

[65]
, passando neste momento a produzir-se as estruturas metálicas nas fábricas e seriam 

reunidas no local da obra para serem montadas de forma rápida e com o auxílio de 

pouca mão-de-obra 
[23] [65]

. Este edifício tinha outra particularidade, o qual poderia ser 

desmontado e remontado em outro lugar. 

Estes factores originaram um custo mais baixo da obra, tempo e menos material usado, 

e além disso criou-se um grande espaço com muita iluminação, devido à sua estrutura 

metálica e ao vidro transparente.     

Mas, para além deste tipo de edifício, continuaram a construir-se edifícios 

completamente envidraçados, onde os engenheiros experimentaram diversos materiais e 

técnicas estruturais a fim de oferecer uma maior funcionalidade aos edifícios. Gustave 

Eiffel criou em 1889 a Torre Eiffel (Figura 2.83 (a)), construindo a torre, com a 

finalidade de demonstrar as possibilidades da técnica do ferro, com 300 m de altura 

aproveitando a experiencia de construções anteriores como a Ponte Maria Pia, no Porto, 

e o Viaduto de Gabarit (Figura 2.83 (b)), com 160 e 165m de vão e 60 e 122 m de 

altura, respectivamente 
[23]

. O sistema estrutural do Viaduto de Gabarit, construído em 

1881 em França, era de uma ponte em arco, com 564 m de comprimento. As estruturas 

eram construídas em regiões ventosas e para que as suas estruturas suportassem esta 

solicitação, utilizou-se vigas contínuas e pilares formados por treliças de ferro, muitas 

vezes com barras tubulares para reduzir a resistência do vento 
[65]

. 
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(a) Torre Eiffel, Paris                             (b) Viaduto de Gabarit: pormenores 

Figura 2.83: Utilização do ferro (fonte: www.lmc.ep.usp.br) 

Além dos pavilhões, foram construídos edifícios públicos como mercados, galerias, 

estações, pontes e outros. 

Devido ao rápido desenvolvimento dos caminhos-de-ferro foram construídos edifícios, 

como serviços de atendimento aos passageiros, plataformas, oficinas, assim como o 

traçado do caminho-de-ferro. As estações eram compostas por enormes coberturas 

apoiadas lateralmente, com um enorme envidraçado central, tornando-se o elemento 

simbólico do caminho-de-ferro, adoptando um modelo em U, próprio das estações 

terminais. 

 

2.11.5. Vias de comunicação: estradas e pontes 

Nos finais do século XVIII e princípios do século XIX intensificou-se a construção de 

novas estradas, havendo a necessidade de alguns sítios da construção de novas pontes e 

o aperfeiçoamento das pontes existentes de madeira. A primeira ponte a ser executada 

com ferro foi em Coalbrookdale sobre o rio Severn, em 1777. Havia outras opções 

como a alvenaria de pedra com argamassa e madeira mas adoptou-se a utilização do 

ferro fundido que permitiu o uso de vãos maiores e maior rapidez na sua execução 
[21]

. 

Esta ponte era constituída por 5 arcos semicirculares (Figura 2.84) feitos em ferro 

fundido, divididos ao meio, com um vão de 30 m, completando a extensão total da 

ponte até aos 60 m. Cada arco pesava cerca de 5 toneladas, produzindo-se na fundição 

2,5 toneladas de ferro fundido. Assim, os arcos eram produzidos nas fábricas, 

transportados e moldados na ponte. 
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Figura 2.84: Detalhe dos 5 arcos e detalhe das ligações entre peças (fonte: www.lmc.ep.usp.br) 

Esta construção foi projectado por Darby e Prichard, assumindo que a ponte seria mais 

leve em ferro do que em pedra.  

 

2.11.6. Ponte em aço 

Por volta do ano de 1882, construiu-se uma ponte localizada perto de Edimburgo, na 

Escócia, chamada Ponte Firth of Forth (Figura 2.85), com 2,5 km de comprimento. Esta 

ponte estava localizada numa zona de água com 65 metros de profundidade. Assim, 

construiu-se apenas um pilar intermédio localizado próximo do meio do vão sobre uma 

pequena ilha.  

 

 

 

 

Figura 2.85: Vista da Ponte Firth of Forth (fonte: www.lmc.ep.usp.br) 

Esta caracterizou-se por possuir viadutos de acesso que levam a grandes pilares nas 

extremidades das pontes, ligadas por um tipo de vigas designadas por Gerber, ao pilar 

central, localizado na ilha. Os pilares eram compostos por 4 torres de aço, com uma 

largura de 36,6 m da base e 10 metros do topo. As torres, assim como as vigas Gerber, 

são formadas por tubos que chegam, entre os principais, a 3,6 m de diâmetro. 
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Nesta construção utilizou-se cerca de 140 000 metros cúbicos de alvenaria empregue 

nos pilares, e 58 000 toneladas de aço, sendo que os vãos simplesmente apoiados 

tinham um comprimento de 207 metros 
[65]

. 

Alguns dos principais edifícios construídos nesta época da Revolução Industrial, 

descritos neste trabalho, os que mais destaco estão referidos na Tabela 13 em anexo.  

 

2.11.8. Arte nova 

Nesta época além de se utilizar os materiais sem nenhum tipo de decoração, como o 

ferro ou o aço, surgiu o betão armado, que se converteu num dos suportes mais 

resistentes e mais explorados nas estruturas do século XX. Assim tornou-se possível aos 

arquitectos a construção de edifícios sem a preocupação da parte estrutural 
[25]

. 

As primeiras referências do betão armado datam de 1830, no qual nos dias de hoje é 

ainda visível no barco construído pelo francês Jean-Louis Lambot (Figura 2.86) 
[73]

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais tarde, surgiu a primeira ponte em betão armado (Figura 2.87) construída pelo 

Engenheiro Joseph Monier em 1873, assim como a utilização deste material em 

pavimentos de betão armado em vigas e lajes protagonizada por Francois Coignet em 

1852 tornando-se até aos dias de hoje o material mais utilizado.  

Figura 2.86: Primeira construção de betão armado, Barco de 

Lambot, 1848, França (fonte: www.civil.ist.utl.pt) 
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Figura 2.87: Primeira ponte em betão armado por Monier, 1875, França (fonte: www.civil.ist.utl.pt)  

Com o passar dos anos e com o desenvolvimento deste novo material, várias patentes 

foram indicadas com base em cálculos e disposições de armaduras adoptadas para 

diversos elementos estruturais.  

Das numerosas patentes existentes é de referir e de distinguir o Sistema Hennebique, 

datado de 1892 (Figura 2.88). Este sistema estrutural consistia e era caracterizado pela 

introdução de estribos nas vigas, ligando os varões traccionados à zona de betão 

comprimido. Os estribos eram constituídos por chapas de aço de secção rectangular 

dobradas em forma de U.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.88: Vigas do Sistema Hennedique – Pormenor de Aramaduras (fonte: www.civil.ist.utl.pt) 

Através deste sistema construtivo são de referir diversas estruturas construídas como: o 

Weavers Mill em Swansea (1898), o Meyrick Park Water tower em Bournemouth 

(1900), a Ponte del Risorgimento, em Roma (1904).  

No panorama europeu o betão foi um tipo de material muito utilizado em França, 

principalmente na ultima década do século XIX, que demonstrou grandes possibilidades 

estruturais que oferecia quando utilizado em conjunto com uma armação metálica, 

surgindo assim o betão armado 
[26]

. É também importante salientar a construção de 
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edifícios em betão armado a partir da primeira guerra mundial, sendo a maior parte 

construídos na Alemanha e na Inglaterra.  

No inicio do século XX, August Perret( 1874-1954), um arquitecto francês construiu 

uma série de edifícios em betão armado, destacando-se o edifício situado no nº 25 na 

Rua Franklin,1903, em França como mostra a Figura 2.89.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.89: Edifício em betão armado, Paris, em França (fonte: www.flickr.com)  

 

Muito importante foi igualmente o contributo dado por Freyssinet ao desenvolver o 

sistema de vibração mecânica para compactação do betão, em 1917, sendo que através 

dos estudos aplicados foi possível a utilização do pré-esforço.  

Posteriormente outras pontes ficaram também conhecidas e famosas como a evolução 

deste material como são os casos da Ponte Villeneuve-Sur-Lot de Freyssinet de 1919 

(Figura 2.90) e da Ponte Salginatobel, do suíço Maillart datado de 1930. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.90: Ponte Villeneuve-Sur-Lot de Freyssinet (fonte: www.civil.ist.utl.pt) 
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2.12. Conclusão e considerações finais 

 

Neste capítulo, para além de permitir compreender e saber os novos materiais e 

novos sistemas estruturais que tiveram na evolução das construções ao longo dos 

tempos, também foram apresentados, a evolução das estruturas que permitiu conhecer e 

valorizar as construções que vêm sido edificadas pelo Homem, fazendo-se referência 

aos momentos mais marcantes assim como as construções mais significativas e 

marcantes da evolução da Engenharia Civil feitas pelo Homem em cada período, sejam 

de carácter construtivo ou principalmente estrutural. Desde a antiguidade que o Homem 

procurou encontrar soluções capazes de solucionar os seus problemas de Engenharia 

Civil. Verificou-se que a Engenharia Civil foi indispensável e fundamental para o 

progresso e o avanço da civilização no Mundo Ocidental.  
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Capítulo 3 

 

História sumária da Engenharia Civil em Portugal  

 

3.1. Objectivos 

 

Neste capítulo, fez-se uma breve descrição em como a Engenharia evoluiu em Portugal 

ao longo dos tempos, caracterizando por períodos os edifícios mais marcantes. 

Apresenta-se uma diversidade monumental e artística que acompanhou a evolução dos 

estilos e concepções ao longo do território português. 

 

3.2. Conceito actual da Engenharia constitui-se pouco a pouco, através da sua 

própria prática. 

 

O conteúdo da Engenharia enriqueceu-se pela experiência que a sociedade foi 

acumulando ao longo do tempo (militar, civil, agronómica, electrotécnica, entre outras) 

sendo que a palavra Engenharia não existia, em épocas passadas, na nossa língua. 

Entretanto esta convergiu no conceito actual segundo os seguintes termos: aplicação 

prática dos conhecimentos empíricos e científicos, o projecto, produção e optimização 

de todo o tipo de construções materiais 
[27]

. 

A Engenharia é a arte, a ciência e a técnica de bem conjugar os conhecimentos 

especializados (científicos) de uma dada área do saber com a sua viabilidade técnico-

económica, para produzir novas utilidades e/ou transformar a natureza, em 

conformidade com ideias bem planejadas.  
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3.3. Origens de Portugal 

Os primeiros povoadores surgiram vindo do Mediterrâneo, estabelecendo-se no litoral 

do país por volta de 600 000 a 500 000 a.C. Durante milhares de anos sucederam-se 

povos vindos de todo o lado, tanto de África, Europa e Ásia. Através destas expansões, 

e ao longo do tempo, o Homem foi criando e aproveitando tudo o que a Natureza lhe 

fornecia, e aliado às suas invenções foi desenvolvendo e adoptando aos meios naturais 

onde vivia 
[28]

. 

 

3.4. Pré-História 

O período do neolítico surgiu em Portugal por volta de 4000 a.C., através dos vales do 

Guadiana, do Sado e do Tejo. Este período foi muito importante pois os invasores 

trouxeram novos cereais, espécies animais e instrumentos de pedra polida. 

 

Cultura megalítica (4000 a.C. – 2000 a.C.) 

 Neste período aconteceram as primeiras construções no território português 

essencialmente ligado a carácter funerário e religioso. Os monumentos encontrados 

foram os dólmenes e sepulcros de corredor. Estes surgiram inicialmente no Alentejo 

propagando-se mais tarde para o norte do país. Também existem quatro cromeleques, 

destacando-se o da Herdade dos Almendres, em Évora, como se pode ver na Figura 3.1. 

   

(a) Cromeleque    (b) Planta 

Figura 3.1: Cromeleque na Herdade dos Almendres (fonte: www.crookscape.org) 
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 Os dólmenes foram estruturas que se espalharam ao logo dos séculos pelo território 

nacional, assim como os menires, estes muito abundantes no sul do país, principalmente 

no Algarve e em Reguengos de Monsaraz, em Évora. Na Figura 3.2. poderá se ver os 

vestígios mais importantes encontrados em território português.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Localização de vestígios megalíticos (fonte: www.crookscape.org)  

3.5. O Mundo Clássico 

 

3.5.1. A Chegada dos Romanos (509 a.C. – 395 d.C.) 

 

Os Romanos surgiram em Portugal a partir dos finais do século III a.C. sendo 

determinantes na fundação de novas cidades, como Braga, Beja, Conímbriga e Chaves. 

Nestas cidades desenvolveram a indústria, surgindo mercados e feiras, construindo-se 

várias calçadas romanas que ligava os principais centros. Edificaram-se tanto edifícios 

de carácter civil como residencial, com a construção de aquedutos, anfiteatros, templos, 

vilas e casas habitacionais. O principal local onde se poderá ver vestígios de uma cidade 

romana é em Conímbriga (Figura 3.3), perto de Coimbra. 
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Figura 3.3: Imagens que correspondem a vestígios romanos particularmente em Conímbriga 

 (fonte: www.wikipedia.com) 

Os vestígios romanos espalharam-se por todo o país sendo mais evidentes no centro e 

sul do país, como estradas, pontes, templos, teatros, basílicas, vilas urbanas, termas 

entre outros edifícios. São de referir e de destacar os templos de Egitânia e o de 

Almofala (em Figueira de Castelo Rodrigo), assim como a ponte de Chaves. 

O templo de Diana, em Évora (Figura 3.4), encontra-se também como um dos mais 

conhecidos monumentos romanos de carácter religioso em Portugal sendo de destacar a 

conservação de uma colunata coríntia que envolve a cella, tendo ainda os fustes das 

colunas de granito e os capitéis de mármore, sendo bem saliente o envasamento de 

granito, com a arquitrave, base e cornija.  

 

 

Figura 3.4: Localização da cidade de Chaves e de Évora (à esquerda); Ponte Romana, em Chaves (em 

cima à direita); Templo de Diana, em Évora (em baixo à direita) (fonte: www.wikipedia.com) 
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O circo de Miróbriga, o teatro de Lisboa e o anfiteatro de Conímbriga, são os únicos 

edifícios que restam destinadas a espectáculos públicos. Outras construções como 

termas encontram-se em Conímbriga, Milreu, Miróbriga, Pisões, Torre de Palma e 

Torre de Cardeira, sendo que existem vilas no Algarve, Alentejo e Estremadura 
[28]

. 

 

3.5.2. Arte Paleocristã 

Em Portugal, existem poucos dados sobre este tipo de edifícios sendo só de referir duas 

construções, em Torre de Palma (Monforte do Alentejo). 

3.5.3. O cristianismo – aparecimento da arte bizantina (390-século VIII) 

Este tipo de construção apareceu em Portugal, entre 409 e 711, compreendido entre as 

invasões bárbaras e as muçulmanas. Estes edifícios são essencialmente de carácter 

religioso, maioritariamente por igrejas de planta basilical, no seguimento da paleocristã, 

sendo rectangular com estruturas suportadas por vãos e arcos de ferradura. 

Esta representaçao da cultura islamica é visivel na igreja de S.Gião, perto de Nazaré, do 

séculoVII. Na Figura 3.5 apresentam-se várias imagens da igreja de São Gião, em que 

tem uma planta rectangular, com uma só nave de 6,6m por 3,9m, sem janelas e 

transepto, tendo um tecto de madeira com vigamento à vista. É constituída por uma 

parede com uma porta central com arco e dois vãos laterais, como se fossem duas 

janelas com arcos de ferradura. Este tipo de arco foi um arco que marcou a civilização 

muçulmana em Portugal
 [64]

.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Vista interior da Igreja de S.Gião, Nazaré [28] 
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A capela funerária de S.Frutuoso (Figura 3.6), em Montélios, Braga, século VII, é o 

edifício bizantino que mais desfruta este sistema com traços bem visigóticos nos aros, 

nas absides e na decoração. O seu interior considera-se como um exemplo deste tipo de 

arquitectura, com uma planta em cruz grega, onde são visíveis de um dos quatro lados 

do cruzeiro, a utilização do arco, assim como colunas de capitéis coríntios, em mármore
 

[28]
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Pormenor das colunas (à esquerda); Vista frontal (em cima à direita); Planta da capela (em 

baixo à direita), Braga (fonte: www.wikipedia.com) 

Além deste edifício subsistem mais dois, um em S.Pedro de Balsemão, perto de 

Lamego, e a Sé de Idanha-a-Velha. 

3.6. A cultura islâmica (700-século XI) 

Esta cultura desenvolveu-se em Portugal, com a ocupação muçulmana entre 712 e 1249, 

particularmente nas cidades de Lisboa, Santarém, Coimbra, Mértola e Silves. 

Neste sistema de construção foram utilizadas várias soluçoes e técnicas construtivas 

para resolver problemas estruturais dos edifícios. Utilizaram-se os arcos de ferradura, 

usando tambem as arcadas com colunas com capiteis. Este tipo de arco é visível na 

Porta da Vila de Faro,  datada do seculo XI, que era uma das principais entradas à 

cidade por mar, sendo igualmente o mais antigo do país 
[74]

, e nas quatro portas da 

Mesquita de Mértola (Figura 3.7). Outro tipo de material de construção usado foram as 

paredes de taipa, intercaladas com pilares de alvenaria. 
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Figura 3.7: Localização de Mértola e Faro (em cima à esquerda
) 
; Porta Árabe, em Faro (em cima à 

direita); Mesquita de Mértola (em baixo) (fonte: interreg.cm-faro.pt) 

 

3.7. A Europa Medieval 

3.7.1. A Época do Românico (800-1300) 

Este sistema construtivo surgiu devido às necessidades de criar fortificações que 

pudessem apoiar a reconquista dos reinos cristãos, surgindo construções religiosas, na 

tentativa de reconverter as populações à religião cristã. Estes edifícios surgiram em 

Portugal no inicio do século XII, prolongando-se até finais do século XIII. 

O sistema românico é essencialmente notório com plantas com três naves com 

transepto, capitéis, colunas e arquivoltas dos portais, sendo particularmente de granito, 

localizando-se onde existe este tipo de material. O calcário é o material que predomina 

noutras zonas tais como Coimbra, Leiria, Tomar e Lisboa [28]. 

Outros edifícios eram predominantemente de apenas uma nave, de aspecto maciço e 

compacto, distinguindo-se no Alto Minho, na região de Braga, Porto e Coimbra. 

Este novo estilo prolongou-se no norte do país até ao século XIII, numa altura que na 

Europa já se construíam edifícios do estilo gótico. 

Foram construídas várias catedrais como mostra a Figura 3.8. em Braga, Porto, 

Coimbra, Lisboa, tendo a particularidade de possuírem paredes sólidas e grossas, e os 

enormes contrafortes onde as abobadas eram apoiadas, parecendo fortalezas. 
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Figura 3.8: A – Domus Municipalis, em Bragança; B – Sé de Braga; C – Sé do Porto; D – Sé de 

Coimbra E – Sé de Lisboa (fonte: www.wikipedia.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sé de Braga foi o primeiro monumento românico português, possuindo uma planta 

com três naves, transepto e cabeceira composta pela cabeça-mor e absidiolos. O tecto 

era em madeira, sendo posteriormente substituídos por abóbadas de pedra, devido ao 

perigo de incêndios e do apodrecimento da madeira. Em Trás-os-Montes, 

particularmente em Bragança, construiu-se também um edifício que tinha a função de 

cisterna e de sala de reuniões, tendo sido feita a parede em granito de planta hexagonal 

[106]
. 

No norte do país construíram-se igrejas em Bravães, Friestas, Longos Vales, Rio Mau, 

Rubiães e S.Claudio de Nogueira, e no sul as igrejas de S.João do Alporão, em 

Santarém, S.Pedro de Leiria e Sta. Maria de Alcácer do Sal. 

 

3.7.2. A Época do Gótico (1150-1500) 

O sistema gótico desenvolveu-se principalmente nas construções religiosas, aparecendo 

no final do século XII prolongando-se até ao século XV. 

Um monumento onde é bem visível e devido às suas dimensões com os seus 

arcobotantes exteriores é o Mosteiro de Alcobaça (Figura 3.9), onde se podem ver 

capelas com coberturas em abóbadas de berço, construído em 1178. É considerada a 
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maior de Portugal, medindo cerca de 106 metros de comprimento por 17,22 m de 

largura com 19,80 m de altura. 1 Esta construção é referida como uma transição do 

estilo românico para o estilo gótico [29].  

 

Figura 3.9: Mosteiro de Alcobaça (fonte: www.wikipedia.com) 

Construíram-se numerosos mosteiros em cidades portuguesas nos séculos XIII e XIV, 

como ilustra a Figura 3.10, em Santarém, Guimarães, o Mosteiro de Santa Clara-a-

Velha em Coimbra, o Mosteiro de São Francisco do Porto, o Mosteiro da Batalha 

(Figura 3.11) e a Igreja do Convento do Carmo em Lisboa são alguns dos exemplos. 

Algumas catedrais portuguesas foram também construídas em estilo gótico como a Sé 

de Évora (Figura 3.12), a Sé de Silves e a Sé da Guarda [30]. A primeira abóbada foi 

construída próximo de Lamego, na igreja de S.João de Tarouca. Outros edifícios como a 

Igreja de São João de Alporão de Santarém, o Mosteiro de Leça do Bailio, a Igreja de 

Santa Maria dos Olivais de Tomar marcaram também esta época. 

 

Figura 3.10: Localização dos monumentos de estico gótico em Portugal (fonte: www.wikipedia.com) 
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Muitos dos edifícios góticos são normalmente de pequenas dimensões recorrendo assim 

a estruturas românicas, não necessitando portanto de arcobotantes. Este estilo é 

caracterizado, como já foi dito no anteriormente, com o facto da utilização das abóbadas 

se apoiarem sobre os pilares, e não sobre as paredes., surgindo assim o arcobotante, que 

escora o topo do pilar contra o terreno, onde está cravado por um contraforte, 

dispensando assim as paredes como elemento estrutural. Isto é patente em vários 

monumentos mas faz-se referência à Sé de Guarda [27], como se mostra na Figura 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: Quatro contrafortes com arcobotantes na Sé de Guarda (fonte: www.wikipedia.com) 

 

 

  

Figura 3.11: Mosteiro da Batalha 

(fonte: www.wikipedia.com) 

Figura 3.12: A – Sé da Guarda; B – Sé de 

Évora (fonte: www.wikipedia.com) 
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3.8. Um novo estilo – o manuelino 

Em Portugal, surgiu um novo estilo entre o gótico e o do renascimento, chamado 

manuelino, coincidindo com o reinado do rei D.Manuel I (1495-1521), apresentando 

misturas das formas arquitectónicas do gótico com a renascentista, criando-se assim um 

estilo unicamente português
 [64]

. Este estilo era caracterizado por possuir além dos 

sistemas de suportes e cobertura, naves da mesma altura, com a ausência do transepto e 

cabeceiras, sendo estas as principais diferenças para outros edifícios religiosos da época. 

Aplicaram também determinadas formulas técnicas de altura, essencialmente devido às 

à altura das abobadas.  

A primeira estrutura construída aconteceu em Setúbal, com o Mosteiro de Jesus (Figura 

3.14, em 1490, surgindo mais tarde outros monumentos sendo as mais notáveis e de 

referir:  

 

Figura 3.14: Mosteiro de Jesus, 1490, em Setúbal (fonte: www.wikipedia.com) 

a) No Norte de Portugal: 

 Igreja Matriz de Vila do Conde;  

 Igreja Matriz de Caminha;  

 Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta;  

 Mosteiro de Leça do Balio (pia baptismal);  

 Pelourinho de Arcos de Valdevez;  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_Baptista_(Vila_do_Conde)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Matriz_de_Caminha
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Igreja_Matriz_de_Freixo_de_Espada_%C3%A0_Cinta&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_Le%C3%A7a_do_Balio
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pelourinho_de_Arcos_de_Valdevez&action=edit&redlink=1
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b) No Centro de Portugal:  

 Convento de Cristo, onde sobressai a magnífica janela do Capítulo;  

 Mosteiro dos Jerónimos;  

 Cruzeiro do Cartaxo;  

 Determinadas partes do Mosteiro de Santa Maria da Vitória (ou da 

Batalha);  

 Igreja Matriz da Golegã;  

 Igreja do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra; (túmulos, igreja, claustro);  

 Convento de Jesus em Setúbal;  

 A sala dos Brasões no Paço Real de Sintra;  

 O arco triunfal da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, em Caldas da 

Rainha;  

 Sé Nova de Coimbra, (pia baptismal);  

c) No Sul de Portugal:  

 Igreja Matriz de Monchique, num das mais características variantes 

locais do estilo.  

 Igreja Matriz de Odiáxere, bem característica do chamado Manuelino de 

Lagos.  

 Igreja da Misericórdia de Loulé;  

d) Nas regiões autónomas:  

 Sé do Funchal  

 Igreja Matriz de Ponta Delgada  

Assim, este estilo tipicamente português espalhou-se por todo o território português, 

mostrando o quanto este estilo foi importante para a Arquitectura portuguesa. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Convento_de_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_dos_Jer%C3%B3nimos
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cruzeiro_do_Cartaxo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_da_Batalha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Matriz_da_Goleg%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro_de_Santa_Cruz
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Convento_de_Jesus_em_Set%C3%BAbal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C3%A7o_Real_de_Sintra&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Nossa_Senhora_do_P%C3%B3pulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9_Nova_de_Coimbra
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pia_baptismal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Matriz_de_Monchique
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Igreja_Matriz_de_Odi%C3%A1xere&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Igreja_da_Miseric%C3%B3rdia_de_Loul%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9_do_Funchal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Matriz_de_Ponta_Delgada
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3.9. Renascimento (1418-século XV) 

3.9.1. Aparecimento do Renascimento 

Em Portugal, o Renascimento teve inicio no século XV até finais do século XVI, sendo 

de destacar o Mosteiro de Belém e Santa Cruz de Coimbra datados de 1517. Englobados 

neste estilo pode-se incluir o Mosteiro dos Jerónimos, assim como a Torre de Belém 

(Figura 3.15), embora estes tenham parecenças com o estilo manuelino, ambos de 

Lisboa e o Convento de Cristo (1530), e na Ermida de Nossa Senhora da Conceição 

(1547), em Tomar. 

  

(a) Mosteiro dos Jerónimos                    (b) Torre de Belém 

Figura 3.15: Edifícios construídos de estilo renascentista (fonte: www.wikipedia.com)  

3.9.2. Maneirismo (1530-século XVI) 

O Maneirismo surgiu em Portugal em meados do século XVI prolongando-se até ao 

inicio do século XVIII. 

Este estilo foi utilizado na reconstrução da Capela dos Jerónimos e Igreja de São 

Vicente de Fora, em Lisboa e no claustro principal do convento de Tomar. Construiu-se 

igualmente um novo edifício em Coimbra, a Sé Nova (Figura 3.16). 



Capítulo 3 - História sumária da Engenharia Civil em Portugal  

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                                             82 

 

Figura 3.16: Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa (à esquerda); Sé Nova de Coimbra (à direita) 

(fonte: www.wikipedia.com) 

 

3.10. Barroco (1600-1715) 

O Barroco surgiu em Portugal em 1580, durando dois séculos, até 1756. Os edifícios 

construídos eram de carácter religioso, surgindo basílicas de uma única nave, capela-

mor, naves laterais transformadas em capelas interligadas e sem decoração interior [11]. 

Este estilo tinha a particularidade de os edifícios serem simples, que através da talha 

dourada, aplicados tanto no interior como exterior, permitem aplicar decoração 

adaptando ao gosto da época e do local. O barroco português foi uma extensão do 

Maneirismo principalmente nos edifícios religiosos. As igrejas apresentavam geralmente a 

mesma estrutura com fachadas simples e planta rectangular, e decoração contida, marcando 

assim o edifício típico de uma igreja 
[31]

.  

No sul destacam-se a Igreja de Santa Engrácia (1681) em Lisboa com planta centrada, 

com decorações simples e uma imponente cúpula, terminada só no século XX, o Paço 

da Ribeira, a Capela Real e o Palácio Nacional de Mafra (1717) (Figura 3.17 (a)), e no 

norte as Igrejas de S. Vicente e de Santa Madalena, ambas em Braga. Neste tipo de 

estilo construíram-se outros edifícios destinados para outra vertente como são os casos 

dos solares e palácios, destacando-se o Solar de Mateus, em Vila Real (Figura 3.17 (b) e 

o Palácio da Fronteira em Lisboa. 
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(a) Palácio nacional de Mafra   (b) Solar de Mateus 

Figura 3.17: Edifícios construídos de estilo do barroco (fonte: www.wikipedia.com) 

 

3.11. Rococó (1715-1750) 

Este estilo surgiu em Portugal, devido a uma grande catástrofe natural que foi o 

terramoto de Lisboa em 1755. Muitos edifícios foram construídos na cidade depois 

desta grande catástrofe, transformando em grande parte no estilo mais patente nesta 

localidade. 

Muitos dos monumentos construídos no norte do país foram na cidade de Braga como: a 

Igreja dos Congregados, a Câmara Municipal e o Santuário da Falperra (1753) (Figura 

3.18). 

 

 

(a) Igreja dos Congregados (b) Câmara Municipal, Braga (c) Santuário de Falperra  

Figura 3.18: Edifícios de estilo rococó na cidade de Braga (fonte: www.wikipedia.com) 
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No sul do país os que mais de destacaram foram o Palácio de Queluz e a Basílica da 

Estrela, ambos em Lisboa (Figura 3.19). 

  

(a) Palácio de Queluz                        (b) Basílica da Estrela 

Figura 3.19: Edifícios de estilo rococó na cidade de Lisboa (fonte: www.wikipedia.com)  

 

3.12. O Revivalismo Clássico 

3.12.1. Neoclassicismo (1750-1830) 

O Neoclassicismo surge em Portugal por volta do ano de 1770, com a construção do 

primeiro edifício em Lisboa, o Picadeiro Real, actualmente o Museu dos Coches, assim 

como o Hospital de Santo António na cidade do Porto. 

Outros edifícios foram igualmente construídos como a Igreja dos Mártires, o Teatro 

Nacional de São Carlos, Teatro Nacional D.Maria II, Palácio Nacional da Ajuda (1802) 

e o Palácio de São Bento, actualmente a Assembleia da Republica, tudo em Lisboa. 

Alguns destes edifícios pode-se ver na Figura 3.20. 

Espalhados pelo resto do país construíram-se edifícios como o Santuário do Bom Jesus 

do Monte (1784), a Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, o Hospital de São Marcos em 

Braga. 
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Figura 3.20: Assembleia da República (em cima); Igreja dos Mártires (ao centro à esquerda); Teatro 

Nacional D.Maria II (ao centro à direita); Museu dos Coches (em baixo à esquerda); Palácio Nacional da 

Ajuda (em baixo à direita) (fonte: www.wikipedia.com) 

 

3.13. Romantismo (1750-século XIX) 

Nesta época, o primeiro edifício a ser construído foi o Palácio Nacional da Pena (1839), 

em Sintra, surgindo mais tarde a Estação Ferroviária do Rossio em Lisboa, o Hotel 

Palácio do Buçaco, a Quinta da Regaleira, em Sintra, os Paços do Concelho de Sintra, e 

a praça de Touros do Campo Pequeno, em Lisboa, como se pode ver na Figura 3.21. 

 

Figura 3.21: Palácio Nacional da Pena, Sintra (em cima à esquerda); Quinta da Regaleira, Sintra (em 

cima à direita); Praça de Touros do Campo Pequeno, Lisboa (em baixo à esquerda); Estação Ferroviária 

do Rossio, Lisboa (fonte: www.wikipedia.com) 
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3.14. Uma nova era – Revolução Industrial 

Alguns dos edifícios mais marcantes que marcaram a época do ferro em Portugal, estão 

localizados na cidade do Porto, como o Mercado Ferreira Borges, a cobertura metálica 

da Estação de S.Bento, e as Pontes de Maria Pia e D.Luís I. Estes vão-se estudar mais 

detalhadamente no Capítulo 4. 

Outras construções realizadas são de destacar o Elevador de Santa Justa, a cobertura 

metálica da Estação do Rossio e a estrutura em ferro no Museu da Electricidade na 

cidade de Lisboa, assim como a Ponte Eiffel em Viana do Castelo. 

Seguindo este período podemos referir que o betão armado surgiu mais tarde, do que em 

outros países. Assim surgiu o betão armado em substituição da habitual alvenaria, sendo 

que ainda hoje é o material mais utilizado nos mais variados tipos de edifícios, sendo 

mais provável em edifícios pequenos a construção em alvenaria, madeira ou usando 

estruturas metálicas. 

As primeiras referencias a este tipo de material aconteceram no Edifício de moagem de 

trigo do Caramujo, na Cova da Piedade, em 1898 e onde depois funcionou uma 

moagem da Sociedade Industrial Aliança e a Ponte Luiz Bandeira de Sejães na EN333-3 

sobre o rio Vouga. Esta ponte com um arco de 44 metros de vão foi realizada em 3 

meses e 4 dias e pode ser vista na Figura 3.22. 

 

Figura 3.22: Ponte de Sejães no Concelho de Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, construída pela 

empresa “Moreira de Sá & Malevez” (fonte: www.civil.ist.utl.pt) 
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Depois da criação das Universidades de Lisboa e do Porto em 1911, foi criado em 1918 o 

primeiro Regulamento Português sobre betão armado, titulado como “Instruções 

Regulamentares para o Emprego de Beton Armado”, realizada com base nas normas francesas 

de 1906 e nos desenvolvimentos posteriores e que vigorou até à entrada do REBA, 

Regulamento de Estruturas de Betão Armado, em 20 de Maio de 1967. 

. A primeira disciplina surgiu em 1922, na Faculdade Técnica da Universidade do Porto, 

sendo o Eng. Theotonio Rodrigues o seu primeiro professor. 

Entretanto mais tarde surgiram outras construções em Portugal sendo de destacar o 

Canal do Tejo, construída em 8 anos, entre 1932 e 1940, o Viaduto Duarte Pacheco em 

Lisboa, finalizado em 1944, com um comprimento de 505 metros, tendo o arco central 

um vão de 91,97 m (Figura 3.23). 

 

Figura 3.23: Viaduto Duarte Pacheco (fonte: www.civil.ist.utl.pt) 

Os edifícios neste período tinham uma particularidade, pois era usual realizar a estrutura 

dos edifícios com paredes de alvenaria, sendo o betão armado aplicado na estrutura dos 

pisos em alternativa a soluções de estrutura de madeira. 

Mais tarde, após a segunda guerra mundial, confirma-se a utilização do betão armado 

em grandes soluções estruturais, afirmando-se como material estrutural, surgindo 

posteriormente o betão armado pré-esforçado 
[73]

. 

Relativamente a este novo tipo de material podemos referir como a primeira construção 

a cobertura de vários armazéns para algodão na Avenida Meneses em Matosinhos com 

um vão de 32,4 m e vigas simplesmente apoiadas de altura variável, em 1951, surgindo 

a primeira ponte em Benavente na EN118 ao km 43,45, a Ponte Vala Nova, construída 

em 1954, sendo também de destacar uma ponte de grande relevância, projectada pelo 

Prof. Edgar Cardoso, a Ponte da Arrábida, na cidade do Porto. 
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Surgem igualmente grandes construções ligadas ao aproveitamento eléctrico com a 

construção de grandes barragens sendo de destacar a Barragem do Cabril do Zêzere, em 

1953. Outras construções com algum realce foram as coberturas onduladas das Pedras 

Rubras, em 1950 e o Monumento e Estátua do Cristo Rei em 1959. 

Mais tarde, surge a nível nacional, a criação de um organismo público de investigação e 

desenvolvimento científico e tecnológico, sendo um dos maiores laboratórios de 

engenharia civil do mundo.  

Posteriormente surge o Regulamento de Segurança das Construções contra os Sismos, 

diferenciando-se o risco sísmico no país, quantificando de forma simples as respectivas 

solicitações. Este regulamento é praticamente revogado com a publicação do 

Regulamento de Solicitação de Edifícios e Pontes, em 1961. 

 

3.15. Conclusão e considerações finais 

 

O estudo deste capítulo, permitiu compreender e conhecer quais os tipos de edifícios 

construídos em Portugal por períodos ao longo dos tempos, fazendo-se referência às 

construções mais marcantes e significativas, assim como a possibilidade de determinar a 

localização de tais construções. Verificou-se que os edifícios construídos na Europa dos 

mais variados estilos foram construídos mais tarde em Portugal. De referir que houve 

um estilo tipicamente português, o manuelino, uma mistura das formas arquitectónicas 

do gótico com a renascentista. 
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Capítulo 4 

 

História Breve da Engenharia Civil na cidade do Porto 

 

4.1. Objectivos 

Neste capítulo fez-se uma descrição em como a cidade do Porto evoluiu ao longo dos 

tempos, fazendo-se referência principalmente a grandes construções que caracterizam a 

cidade, respeitando igualmente os períodos que caracterizam cada construção.  

4.2. Origem da cidade do Porto 

4.2.1. Localização Geográfica 

A cidade do Porto situa-se em Portugal, no continente europeu (Figura 4.1.). O Porto 

actualmente é considerado a segunda cidade mais importante de Portugal, sendo vista 

como a Capital do Norte, assumindo-se como o centro económico e cultural da região 

norte. Situa-se na costa atlântica, junto à foz do rio Douro, estando a cerca de 317 km a 

norte da capital de Portugal, Lisboa, e a 125 km de Valença. 93 A cidade do Porto, na 

margem direita do rio Douro, é limitada a norte e nascente por outros concelhos tais 

como: Matosinhos, Maia e Gondomar, a poente o rio Douro e a sul o rio Douro 
[92]

. As 

coordenadas geográficas referidas ao Observatório da Serra do Pilar, em Vila Nova de 

Gaia, são 41º 8`13” de latitude Norte e 8º 36`8” de longitude O.G. 

 

Figura 4.1: Localização da cidade do Porto no panorama mundial 
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A área metropolitana com cerca de 817 km2, onde a cidade do Porto está inserido inclui 

ainda os concelhos de: Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Maia, Matosinhos, Valongo, 

Gondomar, Porto, Vila Nova de Gaia e Espinho [32]. Tem por finalidade esta união de 

municípios, o tratamento mais fácil e económico na resolução de problemas comuns, 

tais como: rede de transportes, acessibilidades, abastecimento de água, redes de 

saneamento, recolha, depósito e tratamento de resíduos sólidos entre outros. 

4.2.2. Estrutura Geológica 

Toda a plataforma da cidade do Porto, desenvolve-se em rochas do maciço antigo, e está 

assente numa plataforma constituída essencialmente por rochas graníticas e xistosas, 

sendo que as mais antigas localizam-se na parte ocidental da cidade, assim como nas 

freguesias do Bonfim e Campanhã. 

Os granitos inserem-se no grupo de rochas magmáticas e são rochas ácidas provenientes 

da consolidação do magma, de origem profunda, alta temperatura e contendo quartzo e 

feldspatos sodo-potássicos com poucos minerais ferromagnesianos, de estrutura 

granular e cores claras. 

Nos solos residuais provenientes da alteração da rocha granítica, temos a considerar no 

Porto:  

1) O caulino, material de cor branca e resulta da transformação do feldspato que é 

ácido. Existe em grandes quantidades na zona da Senhora da Hora e S. Gens, havendo, 

no entanto, bolsas no Porto deste material. Recorre-se nestes casos à utilização de 

fundações por meio de estacaria; 

2) Os saibros resultam da transformação da mica negra e dos materiais 

ferromagnesianos em argilas misturadas com óxidos de ferro. Aquando da abertura de 

caboucos para a construção de edifícios, verifica-se a existência da camada de terra 

vegetal com espessura relativamente pequena na maioria dos casos com valores da 

ordem de 1,00 a 2,00 metros. Segue-se saibro, material bom para fundação directa. Na 

escavação para a execução de caves encontramos a mesma situação; 

3) Acção dos sismos. Até à entrada do R.S.A., Regulamento de Segurança e 

Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes, em 1983, na cidade do Porto, não era 

obrigatório o estudo da estabilidade devido à acção dos sismos. Com a entrada do 
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regulamento acima citado o Porto ficou inserido na zona D, região de fraca sismicidade 

numa divisão do território nacional em quatro zonas, A-B-C e D, com coeficientes de 

sismicidade de 1,0-0,7-0,5 e 0,3, respectivamente. 

 

4.3. Desenvolvimento da cidade 

 

4.3.1. Formação do povoamento – vestígios paleolíticos; Ocupação neolítica 

Foram descobertos determinadas sepulturas constituídas por monumentos com uma 

estrutura dolménica formada por uma câmara sepulcral, construída por pedras de 

grandes dimensões dispostas na posição vertical e por uma ou mais pedras dispostas 

horizontalmente formando a cobertura. Estes vestígios foram completamente destruídos 

devido tanto ao trabalho agrícola como também ao crescimento urbano. Na Figura 4.2. 

poderá se ver na cidade onde existiram estes tipos de monumentos megalíticos, tendo 

sido a da zona das Antas como o mais conhecido [33]. 

 

 

Figura 4.2: Localização dos monumentos megalíticos, que desapareceram com o passar dos anos  

(fonte: www.wikipedia.com) 

Devido à escassez de documentos, poucas informações existem, mas devido a alguns 

vestígios encontrados foram possíveis tirar algumas informações sobre a origem da 

cidade. A cidade do Porto iniciou-se na zona mais alta da região, na Pena Ventosa, 

devido às populações existentes considerarem esta zona como tendo boas condições 

defensivas, fixando-se assim neste local.  

http://www.wikipedia.com/
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Os primeiros testemunhos de ocupação humana no Porto, surgiram através de achados 

arqueológicos, onde se encontraram vestígios de existência de povoados entre o século 

VIII a.C. até 500 a.C.  

Entre 500 e 200 a.C. existiram povos que construíram casas de planta circular, vindo 

essencialmente da zona Mediterrânea, existindo vestígios dos alicerces de parte de uma 

construção redonda, constituída por pedra muito miúda, com paredes pouco espessas de 

dois paramentos unidos por argamassa de saibro, sem utilização de pico de ferro e com 

estratos de ocupação de pisos finos, sendo assim as características construtivas aos 

edifícios desta época, prolongando-se até ao domínio romano. Estes vestígios foram 

descobertos através de escavações realizadas junto ao Morro da Sé, na Rua de D.Hugo 

(Figura 4.3) [33] [64]
. 

 

Figura 4.3: Sinais da ocupação romana, localizados numa casa de D.Hugo  

(fonte: www.portoturismo.pt) 

4.3.2. A invasão dos Romanos 

Segundo os historiadores, por volta do ano de 137 a.C., os romanos invadiram a região 

tomando o domínio sobre ela [34], passando a existir uma primeira fase de romanização, 

com a organização dos territórios operando uma estrutura urbana com a abertura e 

reorganização do traçado das ruas, construção de novas casas de planta rectangular e 

construindo junto ao rio instalações portuárias [76]. O local na cidade do Porto onde se 

pode verificar a ocupação fica situado na Casa do Infante onde são visíveis duas 

divisões de uma casa romana com um grande salão pavimentado com mosaico e um 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Muralha_Primitiva_(Porto).JPG
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compartimento de menor dimensão com vestígios de fogo indiciando uma provável 

cozinha, como se pode ver na Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4: Vestígios da ocupação romana, localizados na Casa do Infante 

Muralha sueva 

Durante o período romano, no século III d.C., este povo construiu uma muralha em 

redor da cidade, devido à instabilidade criada pela movimentação dos povos bárbaros, 

passando a designar-se por muralha sueva. Devido às constantes conquistas, grande 

parte da muralha foi destruída, restando alguns vestígios, sendo aproveitada e 

reconstruída no século XII, aquando da construção de outra muralha chamada Cerca 

Velha com um traçado idêntico [64] [77].  

Esta muralha possuía um perímetro de 750 metros e uma área inferior a 4 hectares 

delimitando o morro da Pena Ventosa, sendo o seu centro a Sé, possuindo igualmente 

quatro portas como ilustra a Figura 4.5. 

Através da abertura e reorganização de novos traçados verificou-se a abertura da estrada 

romana até Braga, assim como a outros destinos, como por exemplo Guimarães e Trás-

os-Montes através da Porta da Vandoma. 
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Figura 4.5: Localização das 4 portas na muralha sueva: 1) Porta da Vandoma, 2) Porta de São Sebastião, 

3) Porta de Sant´Ana, 4) Porta das Mentiras (em cima, à esquerda); Caminhos de estradas romanas a 

partir da cidade do Porto (em cima, à direita); Maquete da provável cidade antiga do Porto, localizada na 

Casa do Infante (em baixo) (fonte: www.wikipedia.com) 

4.3.3. Fundação da cidade 

Rebelo da Costa, refere que a fundação da cidade do Porto se deu no século V e que 

durante um certo período teve três diferentes povos: “Daqui se conclui que, sendo a 

Cidade do Porto fundada no ano de 417, experimentou, no espaço de três séculos, três 

diferentes senhores: os Suevos, que a fundaram; os Godos que a conquistaram e os 

Mouros que a senhorearam até ao reinado de El-rei D.Afonso I, chamado o Católico 

que, auxiliado de seu irmão D.Froilano, a restaurou em 820” [35].  

Por volta do ano 868 deu-se a conquista de Portucale por Vímara Peres (Figura 4.6), 

dando início a uma fase de repovoamento e renovação urbana, criando-se assim o 

condado portucalense.  

 

 

 

 

Figura 4.6: Estátua em honra a Vímara Peres, junto à Sé do Porto (fonte: www.wikipedia.com) 
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Inicialmente a cidade era considerada nos finais do século XI, por Oliveira Marques, no 

livro de História de Portugal, 4ªedição em 1974, como a terceira cidade mais importante 

do norte de Portugal, vindo atrás de Braga e Coimbra. A cidade do Porto era constituída 

por uma única freguesia, a Sé, possuindo uma área inferior a 6 hectares
 [35]

. 

 

4.3.4. Crescimento e expansão de diferentes géneros de edifícios 

4.3.4.1. Engenharia do românico (800-1200) 

No século XII aconteceu uma grande evolução na cidade do Porto, com a construção de 

novos edifícios que marcaram toda uma época, sendo de destacar a Sé, que se localizava 

na parte superior da Pena Ventosa onde era rodeada de vielas, becos e ruas, assim como 

a Igreja de Cedofeita, visíveis na Figura 4.7.  

(a) Igreja de Cedofeita    (b) Sé do Porto 

Figura 4.7: Pormenores de construção dos edifícios mais emblemáticos deste estilo 

Esta igreja é a única igreja românica que sobrevive no Porto e também a única estrutura 

românica de uma só nave coberta por uma abóbada de pedra em Portugal 
[32]

. 

Outro elemento que condicionou a organização da estrutura urbana da cidade foi a 

muralha, designada por Cerca Velha reconstruída neste século, sobre as fundações dos 

muros anteriores, que poderemos ver mais à frente.  
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4.3.4.2. Gótico (1150-1500) 

No século XIII, a cidade do Porto expandiu-se devido essencialmente ao crescimento 

demográfico, passando a espalhar-se para fora da muralha. Assim sugiram duas zonas 

de povoamento, uma direccionada para a zona alta, junto à Pena Ventosa, e outra 

localizada na zona mais baixa, junto ao rio na Ribeira.  

Nesta altura foi erguida o Convento da Alfândega, hoje conhecida como Casa do 

Infante, iniciada em 1325.  

Este novo estilo surgiu na cidade do Porto através da construção de edifícios religiosos. 

Além da introdução de um novo claustro gótico, em 1385, na Sé, perante o crescimento 

da cidade, construíram-se em 1233 o Convento de S.Francisco e a Igreja de São 

Francisco em 1383, única igreja do estilo gótico (Figura 4.8). Outros edifícios como o 

Convento de São Bento de Avé-Maria e o Hospital D.Lopo desapareceram ao longo dos 

tempos. 

 

Figura 4.8: Várias vistas da Igreja de São Francisco 

4.3.4.3. Renascimento (1418-século XV) 

Poucos são os edifícios que foram construídos neste estilo, surgindo o Convento de 

Santa Clara (Figura 4.9) em 1416 e a Igreja da Misericórdia como sendo os exemplos 

mais concretos deste estilo na cidade. No entanto a Igreja da Misericórdia sofreu 

algumas alterações tornando-se a fachada principal também num exemplo do estilo 

barroco. 

 

 

Figura 4.9: Convento de Santa Clara 
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4.3.4.4. Muralha Fernandina 

Há medida que os anos passavam o povoamento ia-se alastrando na margem ribeirinha 

do Douro, reflectindo-se nas actividades comerciais e marítimas
 [89]

. Devido aos 

negócios existentes, muitos burgueses sentiam-se desprotegidos, visto trabalharem extra 

muros, o que levou à construção final das muralhas, concluídas por volta do ano de 

1376, no reinado de D.Fernando, 40 anos depois do seu início, ficando conhecida por 

Muralha Fernandina [76] [77]. 

A Muralha Fernandina (Figura 4.10), era limitada por cerca de 3 km de comprimento, 

com uma área de 44,5 hectares, com uma altura de 10 metros, possuindo numerosas 

torres, portas e postigos. Esta nova muralha, segundo Pedro Vitorino, no capítulo 

«Topografia Histórica» da Nova Monografia, conclui que “Comparando em superfície o 

terreno das duas cercas, vemos que a cerca velha, do monte da Sé, era aproximadamente 

doze vezes menor do que a nova ou fernandina”, sendo esta ultima muito maior que a 

anterior [35].  

 

Figura 4.10: Imagens da Muralha Fernandina, 1336-1376 

A Figura 4.11. (a) apresenta um Cartograma no qual é representada uma planta 

topográfica, com curvas de nível, mostrando a rede viária no ano de 1376, as zonas mais 

edificadas e as saídas das estradas pelas portas da muralha, sendo o Postigo de Carvão a 

única que subsiste até aos dias de hoje (Figura 4.11. (b)). 
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(a) Cartograma do ano de 1376                  (b) Postigo de Carvão 

Figura 4.11: Planta topográfica com entrada e saídas das portas da muralha [35]  

 

A imagem da Figura 4.12. (a), caracteriza uma planta do ano de 1449, com referência às 

estradas existentes, conventos, igrejas e capelas dentro da muralha Fernandina. Na 

imagem da Figura 4.12. (b), caracteriza uma planta do ano de 1600, com a referência a 

caminhos existentes, assim como conventos e igrejas. 

(a) Cartograma do ano de 1449                                  (b) Cartograma de 1600 

Figura 4.12: Cartogramas da cidade do Porto [35] 

 

Na planta de 1839 (Figura 4.13), contem a indicação das portas existentes na muralha 

sueva e das portas da muralha Fernandina, sendo também de assinalar a Ponte das 

Barcas que iremos falar mais à frente. 
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Figura 4.13: Cartograma de 1839 [35] 

No século XV, a cidade encontrava-se saturada, com uma rede de ruas apertadas e 

ruelas irregulares e estreitas. As principais portas da muralha eram direccionadas para 

zonas mais longínquas, através das estradas com ligação a Guimarães, Braga, Penafiel 

ou Foz. É neste período que se inicia um período crescente de desenvolvimento 

económico e urbano. 

Junto à Sé do Porto, construiu-se o Colégio de São Lourenço, e mais tarde a Igreja de 

São Lourenço, conhecida hoje por Igreja dos Grilos, provocando a destruição de ruas, 

alterando-se assim o espaço urbanístico neste local [64]. 

4.3.4.5. Fortificações 

Na cidade do Porto, são conhecidas duas fortificações: S.João da Foz e S.Francisco 

Xavier de Queijo (Figura 4.14). A de maior destaque é a fortaleza de S.João da Foz, 

construído a partir de 1527. Já o Forte de S.Francisco Xavier, construído no século 

XVII serviu de defesa costeira contra incursões de piratas do Norte de África [36] [77]. 

      

 

 

 

(a) S.João da Foz                            (b) S.Francisco Xavier de Queijo 

Figura 4.14: Fortificações na cidade do Porto 
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4.3.4.6. Barroco (1600-1715) 

Nos finais do século XVII e no século XVIII, a cidade do Porto adoptou um novo estilo 

arquitectónica, virada tanto para o religioso como o civil, designado como barroco.  

Construíram-se novas obras públicas, como fontes e chafarizes, assim como grandes 

edifícios monumentais, impulsionados pelo estilo barroco. Os edifícios deste estilo 

estão descritos na Tabela 14. Alguns dos monumentos mais conhecidos na cidade do 

Porto, e que são vistos como ex-libris são o Paço Espiscopal, e a Igreja e Torre dos 

Clérigos, como se pode ver na Figura 4.15. 

 

(a) Paço Episcopal                                                     (b) Torre dos Clérigos 

Figura 4.15: Monumentos do estilo barroco 

Muitos destes edifícios foram construídos pela influência Nicolau Nasoni, um arquitecto 

italiano que chegou ao Porto em 1725. Nasoni nasceu em Giovanni Valdarno, em Itália, 

deixando a sua marca em diversas igrejas e palácios à volta da cidade do Porto [37].  

Devido ao aumento da população provocada essencialmente pela actividade mercantil, 

nomeadamente de comércio do vinho do Porto, houve necessidade de a cidade se 

expandir para fora dos limites da muralha, acontecendo na segunda metade do século 

XVIII, provocando novas organizações urbanísticas e arquitectónicas, alterando assim o 

aspecto da cidade. 
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Junta das Obras Públicas 

Em 1763, entra em funcionamento a Junta das Obras Públicas, que surge como 

consequência das medidas utilizadas na reconstrução de Lisboa, devido ao terramoto de 

1755, em Lisboa, a fim de controlar e coordenar o planeamento do espaço urbano, e 

corrigir os efeitos de um crescimento desordenado [11] [39]. Presidida por João de Almada e 

Melo nos primeiros vinte anos, alterou-se tanto o espaço físico da cidade, como também 

os conhecimentos, os meios e os instrumentos de gestão urbanística [38] [39].  

A cidade sofreu assim uma enorme renovação urbana, iniciando-se na modernização de 

uma parte da sua estrutura estrutural medieval, dentro dos muros, com a criação de 

novos espaços e áreas fora das muralhas [38].  

As ruas com um perfil variado foram substituídas por outras com uma forma rectilínea e 

com construções de modelo e cércea determinada, 3 a 4 pisos, abrindo-se novas ruas, 

criando-se e renovando-se novas praças, levando a cidade a uma profunda renovação 

construtiva [11] [38].  

Neste curto espaço de tempo assiste-se à concentração de grandes investimentos em 

novas infra-estruturas viárias, portuárias e militares sendo determinante para uma 

progressiva afirmação e desenvolvimento de uma gestão urbanística [39].  

Em 1833, a actuação da Junta chega ao fim, passando o controlo das questões 

administrativas para as Câmaras Municipais. 

A entidade religiosa, A Igreja 

A Igreja sempre teve um papel importante no poder das populações, que a par do 

Estado, exercia um enorme poder económico e, politico. O Porto nesta altura era uma 

cidade bastante religiosa, aplicando e controlando as práticas religiosas, assim como o 

ensino, a assistência e a beneficência. Este poder da Igreja expressava-se no controlo de 

extensas áreas de solo urbano, no interior da cidade amuralhada e na extensão fora dos 

muros, assim como nos grandes monumentos construídos, como diversas igrejas e 

conventos.  
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É de salientar que com a chegada de João Almada, não significou o fim da construção 

de edifícios religiosos, mas sim a coordenação e planeamento integrados destas. 

Construíram-se ainda dois novos conventos, o de São Lázaro e o das Carmelitas 

Calçados.  

4.3.4.7. Neoclassicismo (1750-1830) 

A cidade estava virada para o estilo barroco, adoptando posteriormente um novo estilo, 

o neoclássico [38]. A Tabela 15 representa a maior parte dos exemplares deste novo estilo 

na cidade do Porto. Na Figura 4.16. estão representados dois edifícios representativos 

deste estilo. 

(a) Cadeia e Tribunal da Relação aço Episcopal                                 (b)Palácio da Bolsa 

Figura 4.16: Monumentos do estilo neoclássico 

Outros edifícios foram também construídos, de estilo neopalladino, a Casa da Feitoria 

Inglesa e a Capela de Nossa Senhora do Ó, construções estas de autoria inglesa, devido 

à crescente população inglesa presente na cidade [38].  

Todos estes novos edifícios trouxeram à cidade do Porto este novo estilo, caracterizando 

assim a cidade tanto de estilo barroco como o neoclássico. 

 

 

 



Capítulo 4 – Breve História da Engenharia Civil na cidade do Porto 

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                                           103 

 

Demolição da muralha 

Em 1787, o Senado do Porto delimita, a cidade por uma linha imaginária que unifica a 

cidade amuralhada com os subúrbios renovados, nos últimos vinte anos por influência 

da Junta das Obras Públicas [80]. A muralha perdera o seu valor defensivo há muito 

tempo, e depois da morte de João Almada, põe-se em causa a ideia de modelo 

tradicional da cidade, homogénea e bem delimitada, surgindo uma proposta em 

Dezembro de 1787 presidida por José Roberto Vidal da Gama, para a demolição de 

parte da muralha a fim de se organizar um novo espaço urbanístico com a abertura de 

novas ruas e praças. 

Nos finais do século XVIII e ao longo do século XIX, a muralha foi sendo 

progressivamente demolida. Este sucessivo crescimento demográfico, era 

sistematicamente ligado ao comércio existente provocado pela exportação de vinho do 

Porto através do rio Douro. A abertura de novas ruas proporcionou a construção de 

novas áreas residenciais, construções estas que iam de uma casa simples a casas de 

maior dimensões ligadas à burguesia [6] [76]. 

Criação de novos espaços e melhoramentos na cidade 

Criaram-se mercados como o do Bolhão em 1837 e do Anjo, em 1839, jardins (São 

Lázaro, em 1834, Cordoaria, em 1866 (Figura 4.17), Praça do Infante em 1885), e 

melhorou-se as condições de vida das populações com a instalação de sistemas de 

iluminação pública a gás (1855), de abastecimento de água ao domicílio (1887) e de 

saneamento, assim como o aparecimento da arquitectura do ferro, o que levou à 

construção de grandes monumentos marcantes na cidade do Porto. 

 

Figura 4.17: Jardim da Cordoaria 
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4.3.4.8. Arquitectura do ferro 

Nesta época surgem equipamentos públicos e novas estruturas viárias. Estas obras 

tinham a particularidade de utilizar o ferro combinando com o granito, cristal e por 

vezes madeira. Surgem nesta altura edifícios ligados à arquitectura do ferro, como o 

Edifício de Alfandega, o Palácio de Cristal e o Mercado Ferreira Borges 
[24]

. 

O Edifício de Alfandega (Figura 4.18) iniciada em 1860, possuía 268 metros de 

comprimento, combinando no aspecto construtivo diversos materiais como o ferro, o 

granito e o tijolo. Este era constituído por três corpos, sendo dois laterais destinados a 

armazéns, totalizando uma área de cerca de 13500 m
2
. Os telhados dos edifícios laterais 

da alfândega repousam sobre uma estrutura metálica. Possuía cerca de 72 pilares de 

cantaria que suportavam as abóbadas de pedra. Os pavimentos do primeiro e segundo 

piso eram formados por abobadilhas de tijolo, apoiadas em vigas metálicas, sustentadas 

por 98 colunas de ferro, ligadas por tirantes de ferro, tendo o último piso uma cobertura 

em ferro [24]. Esta construção devido às espessas paredes em granito dava a ideia de 

poder, solidez, resistência e durabilidade. 

Face à sua finalidade houve que promover grandes transformações da área envolvente 

de que ressalta a abertura da Rua nova da Alfândega em 1871 e a chegada do Caminho-

de-ferro em via larga que ligava a Estação da Campanhã à Alfandega em 1888. Para 

esta ligação foram construídos 3 túneis com escavação em rocha, designados por 

Alfândega I, II e III. 

 

 

 

 

 

Figura 4.18: Edifício da Alfândega 

(fonte: www.portoxxi.com) 
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O Palácio de Cristal (Figura 4.19) foi construído a partir de 1861, sendo inaugurado em 

1865. Este edifício estava dividido em três corpos com uma largura total superior a 40 

metros, cobrindo uma área de 7900 m2. A nave central era coberta por uma grande 

abobada em cristal, com 18,9 metros e 107 metros de comprimento. As duas naves 

laterais, com menores dimensões, tinham cerca de 84 metros de comprimento e 8,3 

metros de largura. Este edifício acabou por ser demolido, em 1851, dando lugar ao 

Palácio de Desportos [24] [85]. 

 

 

 

 

Figura 4.19: Fachada do Palácio de Cristal, entretanto demolido 

 Posteriormente construiu-se um novo pavilhão que serviria mercado, o Mercado 

Ferreira Borges (Figura 4.20), iniciado em 1881 e concluído em 1885. Esta estrutura 

assentava num pódio de granito e era formado por dois pavilhões de 34 por 45 metros 

unidos por uma nave central de 5m. As colunas cerca de 20, eram ocas de secção 

ortogonal, utilizando capitéis coríntios, funcionado como condutas de águas pluviais [24].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20: Pormenores de construção do Mercado Ferreira Borges 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_de_Cristal_(Porto)
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Como material de ornamentação e decorativo o ferro foi usado igualmente em fachadas 

de moradias, edifícios comerciais e religiosos, assim como em portões, varandas, nas 

guardas das varandas, clarabóias e grades, todas trabalhadas em ferro. A aplicação do 

ferro é bem patente na rua do Passeio Alegre nas moradias erguidas entre os séculos 

XIX e XX, que servia de suporte de coberturas e alpendres de varandas (Figura 4.21). 

  

Figura 4.21: Aplicação do ferro em coberturas e alpendres de varandas 

Esta expansão urbana surge nomeadamente devido às actividades industriais, que ao 

longo dos tempos cresceram, atraindo populações do mundo rural, que trabalhavam em 

fábricas e oficinas [64]. 

Estas alterações levaram a que a vida social, cultural, política e intelectual e 

administrativo passasse a localizar-se num só local, a denominada Baixa Portuense. 

Reorganizaram-se vias de trânsito com a abertura de novas ruas, construindo-se novos e 

vários edifícios de bancos e companhias de seguros.  

Assim a cidade do Porto transformou-se por completo, industrializando-se e tornando-se 

o centro da região norte do país, virado para uma cidade moderna, com novos teatros, 

cafés, feiras, livrarias, exposições internacionais, jardins entre outros.  

Século XX 

No século XX a cidade continuou a crescer principalmente ao nível da população, que 

era cada vez maior sendo a implantação industrial e o êxodo dos campos os principais 

factores para este crescimento. Assim ao longo dos tempos e devido às preocupações 

urbanísticas criaram-se planos urbanísticos sendo de focar o “Plano Regulador” em 

1952, o “Plano Director” em 1962 e por fim o “Plano Director Municipal” em 1993.  
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O betão fará a sua primeira aparição na “Cidade Invicta” em 1904, com a construção do 

edifício de exercícios dos Bombeiros da Cidade do Porto (Figura 4.22) [79].  

  

Figura 4.22: Fachada do edifício dos Bombeiros da Cidade do Porto [80] 

É de referir e de destacar a construção do Edifício da Livraria Lello e Irmão (Figura 

4.23) pois este tinha uma particularidade. Este edifício de estilo neogótico e inaugurado 

em 1906, foi uma das primeiras construções a utilizar betão armado nas escadas de 

acesso ao piso superior, sendo também de destacar a decoração em gesso pintado a 

imitar madeira e o grande vitral colocado no tecto [64] [76].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23: Localização e pormenores do edifício da Livraria Lello e Irmão, dando realce às suas 

escadas em betão armado, uma das primeiras construções conhecidas 

Construíram-se igualmente grandes edifícios como a Estação de São Bento, o Teatro de 

São João, o Palácio da Justiça em 1916 e variadas fachadas de edifícios da Avenida dos 

Aliados, como a própria Câmara Municipal [64].  



Capítulo 4 – Breve História da Engenharia Civil na cidade do Porto 

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                                           108 

 

Novos tipos de edifícios 

A partir dos anos 50 surgem os bairros sociais localizados nas freguesias da Pasteleira, 

Ramalde, Francos e Fernão de Magalhães, aparecendo mais tarde em Campanhã, 

Paranhos, Lordelo e Aldoar. 

Na segunda metade do século XX, houve uma preocupação de utilizar novos materiais 

adoptando-se os blocos de cimento armado, alterando a composição das até então 

construções de granito. Surgem essencialmente nas décadas de 60/70, sendo os prédios 

cada vez mais altos com uma escala totalmente diferente do que até ali se usava. 

Entrada do Século XXI 

Neste novo século, surgiram investimentos ligados a obras públicas, desenvolvendo-se e 

recuperando espaços públicos como o jardim da Cordoaria e a Praça da Batalha e novos 

edifícios em que se destacam a Casa da Música e o Estádio do Dragão (Figura 4.24).  

A Casa da Musica foi construída em betão armado com paredes de 40cm inclinadas em 

vários ângulos. Estas paredes exteriores agiam como um conjunto de um único bloco, 

como peça fundamental na estrutura. Todos os materiais de revestimento foram 

cuidadosamente escolhidos devido à acústica do edifício. 84 O Estádio do Dragão foi 

inaugurado em 2003,com vista à realização do Campeonato da Europa de Futebol em 

2004. É de realçar também a cobertura do estádio, revestido por placas de 

policarbonato, sendo o maior a nível mundial. 

  

(a) Casa da Música                                           (b) Estádio do Dragão 

Figura 4.24: As duas grandes obras de construção (fonte. www.wikipedia.com) 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Casa-da-musica(exterior).1000.jpg
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4.4. Caracterização construtiva 

O estudo da caracterização construtiva de edifícios não ficou só resumido a 

monumentos de património histórico, como igrejas, palácios, castelos ou conventos, 

como também aos edifícios habitacionais, industriais e comerciais, ajudando a saber e a 

entender todas as formas de representar destes edifícios ao longo do tempo [40].  

Os edifícios considerados antigos são aqueles que usaram materiais anteriores ao betão 

armado, como material estrutural dominante, recorrendo-se a materiais e tecnologias 

tradicionais para a construção dos diferentes elementos constitutivos. Esta diferenciação 

de edifícios deveu-se devido às profundas alterações dos procedimentos de construção 

de edifícios após o aparecimento do betão armado. 

O Homem durante todo o seu percurso de construtor utilizou diversos materiais naturais 

sujeitos a pequenas transformações como a pedra, a madeira, a areia, o barro e a cal, 

assim como o ferro e o aço. O aparecimento do betão armado trouxe assim um grande 

desenvolvimento para a construção, em que engenheiros como arquitectos aplicavam 

este novo material, que derivado à sua característica dominante, o facto de ser moldável, 

realizava variadas formas de elementos estruturais. O aparecimento do betão armado foi 

tão importante que modificou em muito as construções, pois todas as técnicas 

tradicionais anteriores foram praticamente esquecidas. 

Generalidades 

Como se disse anteriormente, os edifícios antigos são considerados todos aqueles em 

que não se utilizou betão armado, sendo aproximadamente em Portugal até inícios da 

década de 40 do século XX. 

Os edifícios antigos recorreram-se de materiais e técnicas utilizadas durante séculos, 

marcadas por diversas escolas, modas e estilos, demonstradas no Capítulo 2. Todos os 

procedimentos construtivos só evoluíram com a própria evolução da engenharia dos 

materiais e das estruturas, marcadas essencialmente pelo desenvolvimento das 

tecnologias do ferro e do aço, primeiro no século XIX, e do betão armado e pré-

esforçado, mais recentemente no século XX. 

Verifica-se assim a utilização de padrões comuns na construção de edifícios, com a 

utilização de materiais naturais e pouco transformados ao longo de muitos séculos. 
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4.4.1. Fundações 

Nos edifícios antigos utilizavam-se três tipos de fundações: directas, as semi-directas e 

as indirectas. As primeiras eram um prolongamento até ao terreno das próprias paredes 

resistentes, com a mesma largura ou com um pequeno alargamento, em função das 

características do terreno, enquanto as segundas eram constituídas por poços de 

alvenaria de pedra. As fundações indirectas eram constituídas por estacarias de madeira 

pouco frequente no Porto face aos solos existentes, atravessando aterros e formações 

recentes e atingindo estratos profundos de solo resistente. 

Sendo assim, as fundações eram constituídas por sapatas isoladas, para pilares, ou 

contínuas, para paredes, de alvenaria de pedra ou tijolo. 

Os terrenos de fundação na cidade do Porto, salvo algumas bolsas de caulino (granito 

decomposto) são bons para fundações directas. Tratam-se de saibros. Em paredes de 

alvenaria de pedra estas assentam em sapatas dimensionadas com a largura e em 

degraus de modo a degradarem as cargas ou directamente quando assenta em rocha. 

4.4.2. Paredes 

As paredes principais dos edifícios antigos pouco se modificaram do ponto de vista 

estrutural, apresentando uma diminuição da espessura, ao longo dos tempos, devido 

essencialmente ao progresso técnico e científico, e à procura de aligeirar as construções, 

reduzindo a aplicação de material, tornando a construção mais económica. 

Isto ficou bem patente na construção de edifícios antigos, principalmente nas últimas 

décadas do século XIX e inícios do século XX, em que as paredes diminuíam de 

espessura ao longo da altura do edifício. 

É também de referir que nas construções rurais, as paredes são construídas com 

alvenaria seca, isto é, sem argamassa para unir as pedras, muito utilizado antes dos 

romanos. 

Em Portugal, pouco se sabe sobre os materiais antigos utilizados nas construções, mas 

apesar disso existia um conjunto de regras a utilizar como o desfasamento das juntas 

entre elementos em que criava um imbricado que dificultava a progressão de uma fenda, 

utilizada nas alvenarias de pedra talhada, irregular ou de tijolo. Assim utilizava-se o 
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perpianho, que era uma pedra que atravessava o pano da parede de uma face a outra, 

mantendo-se mesmo na alvenaria de pedra irregular de boa qualidade.  

A ligação dos elementos de pedra ou tijolo eram feitas através da colocação de peças 

metálicas, que nas construções antigas eram de ferro forjado, igualmente usado no 

mundo clássico dos gregos e dos romanos. 

4.4.3. Pavimentos 

Em relação aos pavimentos, a madeira era o principal material na execução dos 

pavimentos, tanto em elementos estruturais como elementos não estruturais, aplicando-

se também como sistema de vigas e paralelas entre si, apoiadas em paredes resistentes 

de alvenaria. As espécies mais utilizadas eram o castanho, o carvalho, a casquinha, e 

mais tarde o pinho e o eucalipto.  

Nos pavimentos de madeira a forma mais antiga das vigas eram de secção circular 

principalmente nos edifícios construídos em meios rurais, passando a existir mais tarde 

as de secção rectangular. Mas, com a evolução da engenharia e com o aparecimento e 

desenvolvimento da tecnologia do ferro e do aço, estes perfis foram substituídos por 

vigas de ferro, de secção em I, a partir do século XIX, reduzindo-se assim as alturas 

máximas necessárias, assim como a escassez de perfis de madeira de grandes 

dimensões. 

As abobadas e arcos de pedra eram as soluções adoptadas a fim de evitar o contacto da 

madeira com zonas húmidas, assim como a necessidade do uso de vigamentos em 

madeira para o uso de grandes vãos. 

Sobre os arcos e as abobadas recorreram-se a dois tipos de soluções estruturais: uma que 

consiste na criação de uma estrutura de madeira, apoiada em elementos de alvenaria, 

construindo-se um vigamento que serve de suporte ao soalho, e outro que consiste no 

enchimento do arco em entulho com areia, terra ou pedra solta, colocando-se uma 

camada de argamassa com a função de servir de base para o assentamento de soalho. 

Note-se que os arcos quanto mais abatidos fossem maiores seriam os impulsos 

horizontais sobre as paredes de suporte. Estes impulsos horizontais nas paredes só 

representavam um problema estrutural nas paredes extremas dos edifícios, pois em 

arcos múltiplos os impulsos tendiam para se equilibrara nas paredes intermédias, e por 
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isso mesmo houve a necessidade da construção de contrafortes em muitos dos edifícios 

antigos. 

No Porto são visíveis em prédios em demolição ou devido a incêndios os vigamentos 

dos pisos que conforme os vãos entre apoios, nomeadamente nas empenas em pedra 

onde encastram, pranchas de secção rectangular ou circular cujo afastamento é da 

ordem dos 40cm. 

4.4.4. Coberturas 

As soluções construtivas adoptadas nas coberturas ou eram em forma de terraço, em que 

se aplicavam arcos e abobadas de pedra ou tijolo, ou em coberturas inclinadas, sendo a 

asna em madeira, obtidas por triangulação de elementos simplesmente ligados entre si, 

com revestimento de telha cerâmica, ardósia, cobre entre outros.  

As primeiras, como foi dito anteriormente, os elementos estruturais em madeira quase 

não se usavam devido à sua durabilidade. As segundas, com coberturas curvas, foram 

muito utilizadas em edifícios religiosos. Geralmente esta inclinação era definida 

dependendo da localidade do edifício, devido essencialmente à precipitação e queda de 

neve, e devido à função que se dá ao espaço entre o tecto do último piso e a cobertura. 

4.4.5. Descrição dos vários processos construtivos e utilização de materiais até aos 

nossos dias na cidade do Porto 

São considerados quatro tipos de classificações da construção, abaixo mencionadas: 

1) Construção tradicional 

2) Construção mista, tradicional e betão armado 

3) Construção de betão armado 

4) Construção industrializada e pré-fabricada 

1) Construção tradicional 

 

Como já dissemos há mais de 100 anos apenas eram utilizados um número reduzido de 

materiais existentes na região onde se inseria a construção. Os andaimes eram de 

madeira, como se pode ver na Figura 4.25. de construção da Igreja do Marquês, e o 

sistema de elevação dos materiais eram constituídos por vigas ou toros apoiados pela 
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base e sistema de roldana e cordas. Era a força humana que içava os materiais. Ainda 

hoje se vê em pequenas construções nas aldeias de Portugal 
[41]

. 

Na construção tradicional eram utilizados, nomeadamente os materiais existentes na 

região já que os meios de transporte e conhecimento eram escassos. No Porto tínhamos 

o granito, madeira nos vigamentos (Figura 4.26), soalho, escadas e cobertura, telha. Em 

algumas fachadas e empenas eram antes de reboco revestidos com asfalto, sendo ainda 

hoje visível nas construções antigas. O reboco em acabamento era a argamassa à base 

de areia, saibro e cal hidráulica e ainda revestimento em azulejo.  

Figura 4.25: Construção da Igreja do Marquês                Figura 4.26: Vigas em madeira 

 

 No Algarve, por exemplo, em Tavira, como mostra a Figura 4.27, nas construções 

antigas era utilizado o calcário nas paredes exteriores, sendo que nas fachadas são 

visíveis nas portas e janelas as ombreiras, padieiras e soleiras, sendo o restante rebocado 

com argamassa de fraca qualidade e pintadas a cor branca. Também os monumentos, 

igrejas, castelos, bem como fábricas são constituídos com calcário na sua estrutura 

resistente. Os arruamentos antigos, do centro histórico, são estreitos e o piso em 

calcário. 

 

 

 

Figura 4.27: Construções em Tavira, utilizando o calcário 



Capítulo 4 – Breve História da Engenharia Civil na cidade do Porto 

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                                           114 

 

2) Construção mista, tradicional e betão armado 

 

A construção tradicional começou a recrudescer na primeira metade do século XX com 

a generalização e cada vez mais com o emprego de estruturas de betão armado em 

substituição das alvenarias resistentes. No entanto, nos edifícios antigos com as 

alvenarias resistentes, granito no norte e calcários no centro e sul e também tijolo burro 

em paredes de grande espessura, conforme é referido no Departamento de Edificações 

Urbanas de 7 de Agosto de 1951, foram sendo recuperados com o aproveitamento das 

paredes de pedra e reforço com pilares de betão armado e lajes dos pisos ou com 

estrutura de betão armado independente (Figura 4.28).  

No Porto ao percorrer algumas ruas da cidade é notória esta situação em edifícios em 

restauro por demolição do interior, em madeira, ou em incêndios. 

 

Assim, conforme a cércea permitida pela C.M. do Porto, verifica-se o aumento de 

andares com recurso a uma estrutura de betão armado assente sobre cinta armada e 

apoiada nas empenas de perpianho. O perpianho tem cerca de 0,22 a 0,28m no Porto. 

Em cima da cinta prolonga-se com parede de pedra ou uma estrutura de pilares. Os 

pilares sobre a cinta degradam as cargas descarregadas do andar ou andares 

acrescentados. As fundações são recalculadas e reforçadas para as novas solicitações, 

isto é, pesos próprios, paredes, lajes em betão armado, escadas, coberturas, entre outros. 

Esta situação é frequente na cidade face à altura dos prédios antigos 3 a 4 andares e o 

aumento de 1 ou 2 pisos. As lajes em betão armado encastram nas paredes em rasgo 

aberto nestas de cerca de 10 a 15 centímetros.  

 

Outra situação frequente é a construção de estrutura reticulada de betão armado 

independente das paredes de pedra existentes. Esta situação e a anteriormente descrita 

ocorrem nos arruamentos e construções antigas e contínuas cuja frente é da ordem de 5 

a 10 metros, podendo atingir maiores valores. Aqui nos andares a acrescentar as paredes 

exteriores são normalmente duplas de tijolo vazado. Nos últimos anos tem-se verificado 

que os panos de enchimento, em novas urbanizações, nas fachadas principais, tijolo 

burro na face exterior sendo que este o acabamento. 
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Figura 4.28: Construção mista 

 

Com o desenvolvimento de betão armado também a sua aplicação estendeu-se às 

igrejas, juntamente com o granito. É o caso da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 

situada na Praça Marquês de Pombal. Existem outras igrejas em que são aplicados os 

dois materiais como estrutura resistente em paredes e nas torres sineiras. No projecto de 

construção da Igreja de Nossa Senhora da Conceição verificou-se que os materiais 

aplicados foram: 1) cantaria na fachada principal e torres em socos, maineis, nas janelas, 

na cornija das torres e seus remates. A escada principal é em degraus de cantaria; 2) a 

entrada principal é constituída por laje de betão armado e também no pavimento 

principal da Igreja, lajes e vigas, nos pavimentos das torres e escadas de acesso no 

interior das mesmas. Arcos da nave principal e um sistema reticulado que transmite as 

cargas de cobertura aos arcos; 3) a torre sineira tem 53,5 metros de altura com contorno 

octogonal e construída em cantaria. O pináculo octogonal que a remata é em betão 

armado; 4) a torre mais pequena tem 31 metros de altura; 5) as torres foram calculadas e 

verificada a estabilidade à acção do vento. Para a sua estabilidade não foi entrada em 

linha de conta a estrutura interna em betão armado, escadas, vigas e lajes e que 

contribuem para o contraventamento do conjunto; 6) fundações – foram realizadas dez 

sondagens no contorno exterior da igreja sendo encontrado um terreno bom para 

fundações directas, saibro duro e compacto e rocha dura. Na Figura 4.29 mostram-se 

pormenores das fundações da torre. As fundações da torre foram levadas a seis metros e 

assentes em sapatas de 2,20 metros de largura. A tensão na rocha é de 6 kg/cm2 
[42]

. 

A primeira pedra foi assente em 18 de Dezembro de 1938, sendo que a C.M. do Porto 

só autorizou a abertura dos caboucos em 1939. As obras iniciaram-se em Maio de 1939, 



Capítulo 4 – Breve História da Engenharia Civil na cidade do Porto 

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                                           116 

 

tendo o projecto sido aprovado em 5 de Junho de 1942, inaugurando-se a 8 de 

Dezembro de 1947. 

Figura 4.29: Várias fases de construção da Igreja do Marquês 

 

3) Construção de betão armado 

 

Na primeira metade do século XX generalizou-se o emprego de estruturas de betão 

armado (Figura 4.30) em substituição das estruturas resistentes de pedra e tijolo como é 

referido no Regulamento de Edificações Urbanas. 

Esta situação em Portugal, em particular na cidade do Porto existe referências ao 

emprego do betão armado num projecto de 1912. 

O betão armado como outras especialidades da engenharia nasceu da experiencia ou do 

acaso. O regulamento publicado e mais antigo sobre a aplicação do betão armado é a 

francês trata-se de Instruções Ministeriais de 20 de Outubro de 1906. 

Em Portugal seguiu-se estas normas vindo a ser publicado o Decreto nº 4036, de 28 de 

Março de 1918 que aprovou as Instruções Regulamentares para o emprego do Betão 

Armado. Seguiram-se outros regulamentos até ao actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30: Construções em betão armado 
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A construção mista foi regredindo sendo ainda utilizada em moradias, pedra na cave e 

rés-do-chão e andar em tijolo mas já sem funções resistentes. Os pavimentos são 

normalmente em betão armado ou com a evolução da prefabricação a aplicação de 

vigotas pré-esforçadas. 

 

No Porto a altura dos edifícios não era muito grande. Obedecia à cércea estabelecida e 

conforme a largura dos arruamentos. Não havia edifícios de grande porte, salvo raras 

excepções em que se excedia sete pisos acima do solo. Verifica-se isto na Avenida da 

Boavista que liga a Rotunda da Boavista ao Castelo do Queijo e é um arruamento 

bastante largo. 

 

A evolução do emprego das estruturas reticuladas de betão armado no Porto 

acompanhou o que se passou e passa no rosto do país e no estrangeiro. 

Em consequência da evolução dos processos de cálculo e dimensionamento, estudo dos 

betões e dos materiais aplicados, modos de fabrico e sua aplicação em obra, as secções 

dos elementos de suporte tem sido aligeiradas. 

 

Também as cofragens e andaimes que antes eram em madeira, ainda aplicados em 

pequenas obras vem sendo substituídas por cofragens e andaimes metálicos e outros 

materiais, como madeira e contraplacado marítimo. Trata-se de racionalização com as 

vantagens económicas para as construções 
[43]

. 

A fabricação dos betões manual, processo penoso, passou à utilização de betoneiras. As 

primeiras betoneiras conhecidas estão representadas na Figura 4.31. 

 

 

 

Figura 4.31: Duas betoneiras Rocc 
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Centrais de betão 

 

Na Europa esta indústria apareceu em 1903 em Hamburgo. Foram os primeiros passos 

para o desenvolvimento de uma indústria que veio a evoluir e a instalar-se noutros 

países. Assim, nos Estados Unidos, em 1913, Dinamarca em 1926, Inglaterra 1930, 

França e Suíça em 1933 e em Espanha em 1960. 

Em Portugal a Liz criou a primeira central em 1965 em Lisboa e no Porto, na Senhora 

da Hora em Março de 1968. 

Em 1968 esta central produziu 10000 m3 e em 1969 cerca de 25000 m3 de betão. 

Actualmente existem outras centrais na periferia da cidade 
[44]

.  

 

4) Construção industrializada e pré-fabricada 

 

Todas as guerras causam o caos nas cidades o que para além dos milhares de mortos 

destroem os edifícios, arruamentos e outras instalações de interesse colectivo. 

Foi o que aconteceu na segunda guerra mundial, 1939-1945, na Europa e que por via 

dessa destruição levou os governos, empresários, construtores, engenheiros e 

arquitectos e as escolas de engenharia e laboratórios de ensaio de matérias a 

debruçarem-se na temática da utilização de novas tecnologias de construção de modos 

que se recuperassem as cidades e construíssem macivamente e a um ritmo acelerado 

edifícios de modo a albergarem as populações carenciadas. Desenvolveu-se sobretudo a 

partir desta época a industrialização na construção civil. 

 

Desenvolveram-se os sistemas de prefabricação pesada, primeiro nos países de Leste, 

mais atingidos pela guerra, e em França e se generalizou a quase toda a Europa e outros 

continentes. A pré-fabricação era uma técnica que permitia a produção de elementos 

construtivos fora dos locais da obra e posteriormente transportados para aplicação. 

Como por exemplo vigotas pré-esforçadas para pavimentos, vigas, pilares, pórticos 

metálicos e de betão para pavilhões desportivos e industriais, muros de suporte em auto-

estradas entre outros e ainda vigas em betão pré-esforçado para pontes e em outras 

aplicações de grandes vãos. Em caminhos-de-ferro aplicou-se travessas bibloco e 

monobloco de betão em substituição das de madeira. 
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4.4. Perímetro e Evolução Populacional 

Devido ao sucessivo aumento de população os limites da muralha Fernandina não 

abrangeram a população, passando a construir-se casas nas freguesias vizinhas de 

Miragaia, Vitória, Cedofeita e Santo Ildefonso. Segundo Carlos Sousa a população na 

cidade seria de “mal conteria 3000 almas no século XIII” sendo que mais tarde, Soares 

de Barros, verifica um acréscimo em cerca de 6000 habitantes entre os anos de 1417 e 

1527 [35].  

No Numeramento de 1527, ordenado por D.João III, é citado em «O Espaço Urbano do 

Porto», de J.M. Pereira de Oliveira, editado em Coimbra em 1973, que “ O Porto e 

arrabaldes contariam…para a cidade dessa época 12177 habitantes, podemos juntar-lhe 

os habitantes das freguesias posteriormente anexadas e obtemos cerca de 15048 almas”. 

Já D.Rodrigo da Cunha indica o número de 14581 como a população em 1622.  

Como se pode constatar na Tabela 16, em anexo, em 1710, a cidade do Porto estendeu a 

sua área limitada pela muralha Fernandina para as freguesias vizinhas como Vitória, 

Miragaia, Santo Ildefonso, Massarelos e Cedofeita. 

Em 1787 Rebelo da Costa refere que a população estava em grande crescimento 

possuindo nesta altura cerca de 55194 habitantes (Tabela 17, em anexo). 

A freguesia do Bonfim surgiu devido ao desdobramento da freguesia de Santo 

Ildefonso, sendo também anexas outras três freguesias, Lordelo, Foz e Campanhã, 

sendo a vez de Paranhos em 1837. A partir do ano de 1864, devido à crescente 

organização da cidade, mas também do país verificou-se a contagem progressiva ao 

longo dos anos, com a influência do Instituto Nacional de Estatística. 

Em 1895, devido essencialmente à construção da Estrada da Circunvalação, que separou 

a cidade do Porto com os vizinhos concelhos (Matosinhos, Maia e Gondomar), foram 

adicionadas as últimas freguesias que hoje fazem parte da cidade, Ramalde, Nevogilde e 

Aldoar, ficando a cidade do Porto, tal como hoje é (Figura 4.32). 
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Figura 4.32: Cidade do Porto tal como é hoje, com as suas 13 freguesias [89] 

4.5. Crescimento demográfico 

Nos últimos anos a desertificação do centro da cidade acentuou-se com a diminuição da 

população, encerrando-se estabelecimentos comerciais e degradando-se numerosos 

prédios [11]. 

Segundo um estudo sobre a Evolução Demográfica do Concelho do Porto, em Janeiro 

de 2007, do Gabinete de Estudos e Planeamento da Câmara Municipal, a população da 

cidade tem vindo a descer devido a variados factores. Um dos principais factores é o 

envelhecimento da população, assim como o custo das habitações comparados com 

outros da periferia, sendo bastante elevados, favorecendo assim à saída da população 

essencialmente jovem. Esta diminuição da população foi bastante visível entre os anos 

de 1991 e 2001 (Figura A, em anexo), com uma quebra de 13%, em que a população 

passou de 302 472 para 263131 habitantes, principalmente nas freguesias mais centrais 

e na zona oriental da cidade [76]. 

Através dos fluxos migratórios, entre os anos de 1995 e 2001, na cidade do Porto, foi 

possível verificar que saiu mais população do que a que entrou, como se pode ver na 

Figura B, em anexo. Segundo os dados estatísticos do INE, verificou-se que as saídas da 

população corresponderam a cerca do dobro das entradas registadas, efectuando-se a 

perda de cerca de 21000 habitantes. 

Da população que ingressou na cidade cerca de 60 %, instalou-se nas freguesias à volta 

do centro da cidade, como em Paranhos, Ramalde, Cedofeita e Bonfim, sendo que só 

3,4 % instalou-se no centro histórico. 
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No inverso, temos as populações que saem da cidade instalando-se particularmente nas 

cidades que fazem limite com o Porto, sendo de destacar Gondomar e Vila Nova de 

Gaia. 

 Através da Figura C, constata-se que a percentagem de jovens é cada vez menor no 

centro da cidade, sendo que nas secções com mais percentagem é devido essencialmente 

aos bairros de habitação social, e empreendimentos de imobiliários recentes. 

Mas isto não quer dizer que esta mudança afecta o local de trabalho ou os estudos, até 

pelo contrário, pois a cidade é vista como um centro de emprego e pólo de ensino, como 

a concentração de serviços administrativos, económicos, educativos, culturais de 

emprego qualificado e centros de investigação, movimentando cerca de meio milhão de 

pessoas por dia. 

 Uma das conclusões que mais se deu importância fora devido aos concelhos vizinhos, 

pois cresceram tanto a nível urbanístico como demográfico. Assim enquanto a 

população da cidade do Porto diminuía, Vila Nova de Gaia, Maia e Gondomar 

principalmente mas também Matosinhos, Póvoa de Varzim, Vila de Conde, Valongo e 

Espinho aumentavam como se pode constatar na Figura D, em anexo. 

Segundo os dados do INE, Instituto Nacional de Estatística, dos Censos de 2001, 

actualmente a cidade do Porto tem cerca 263131 habitantes, tendo uma densidade 

populacional de 6337 habitantes por Km
2
. 

Devido a este alargamento progressivo do território, fruto da melhoria da qualidade de 

vida e do aumento da mobilidade proporcionou a melhoria da rede e dos sistemas de 

transporte, a fim de consolidar e dar resposta a um território cada vez maior, 

denominado como o Grande Porto. 
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4.6. Conclusão e considerações finais 

Neste capítulo, além de perceber o tipo de construções existentes na cidade do Porto, 

permitiu destacar as principais obras realizadas, fazendo-se referência às obras mais 

marcantes e significativas da evolução da Engenharia Civil na cidade. Conseguiu-se 

igualmente apresentar o tipo de construções mais utilizadas nas construções antigas, 

tentando sempre que se possa dar exemplos. 
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Capítulo 5 

 

Breve História das Infra-estruturas e Transportes na Cidade do Porto 

 

5.1. Objectivos 

Neste capítulo fez-se uma descrição de como através dos tempos a cidade do Porto, 

construindo grandes obras, evoluiu na rede de transportes nomeadamente caminhos-de-

ferro falando principalmente das grandes construções ferroviárias.  

 

5.2. A Engenharia Civil nos transportes e suas infra-estruturas na cidade do Porto 

A cidade do Porto cresceu a partir do centro histórico, próximo do rio Douro, na 

margem direita com edifícios em granito de 3 a 4 pisos, arruamentos estreitos e 

pavimentos empedrados e irregulares, havendo em alguns casos degraus a ligá-los entre 

si dado o declive dos mesmos. Era a cidade de características medievais. A largura das 

ruas era estabelecida de acordo com as necessidades da época e meios de transporte 

utilizados, normalmente a pé pois as deslocações eram curtas. Isto passava-se no interior 

das muralhas Fernandinas e era constituída apenas por uma freguesia, a Sé e cerca de 

8500 habitantes em 1417. 

5.2.1. Expansão da cidade 

A Engenharia Civil teve um papel importante na organização da cidade, em equipa com 

técnicos de outras especialidades, nomeadamente na definição da largura das ruas, infra-

estruturas, altura dos edifícios e suas funções, comerciais, habitacionais, industriais 

entre outras. 

À medida que a população foi aumentando, principalmente pela deslocação das pessoas 

dos meios rurais para a cidade, à procura de melhores condições de trabalho, a cidade 

foi obrigada a expandir-se para além das muralhas, pelo que estas começaram a ser 

demolidas em 3 de Abril de 1794. Em 1622 a população era de 14.581 e em 1787 acima 

dos 60.000 habitantes. As deslocações dentro das muralhas eram a pé e para o exterior a 
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cavalo e burros. As mercadorias eram transportadas em carros puxados por bois. Com a 

demolição das muralhas abriram-se novos arruamentos em direcção à parte alta da 

cidade e zonas limítrofes. Em direcção ao Sul (Gaia), os transportes através do rio 

Douro, eram feitos por barcos, quer de passageiros quer de mercadorias. Por ser 

moroso, incómodo, pouco económico e face ao aumento do tráfego entre as duas 

margens, as autoridades autorizaram a construção de uma ponte de madeira assente 

sobre 20 barcaças ligadas entre si com amarras de ferro e cuja inauguração teve lugar 

em 15 de Abril de 1806. Foi a primeira ponte sobre o rio Douro e designada por Ponte 

das Barcas. 

Com as invasões francesas, em 29 de Setembro de 1809 esta ponte afundou-se dado o 

aumento de carga durante a fuga da população em direcção a Vila Nova de Gaia. Em 

sua substituição foi construído outra ponte, também de barcaças, que funcionou até à 

inauguração a 17 de Janeiro de 1843 da Ponte Pênsil. Ainda se encontram vestígios 

desta ponte na margem direita e a jusante da Ponte D.Luís I, através dos pilares de 

amarração dos tirantes. 

 

5.2.2. Descrição dos vários meios de transporte 

Durante séculos, o transporte era feito no interior das muralhas a pé e para o exterior 

utilizando cavalos e burros. Era o transporte individual. Outros meios de transporte 

foram sendo utilizados até chegarem aos nossos dias. Assim referimos a cadeirinha 

individual, e a liteira, colectiva com capacidade para 4 pessoas, a sege, o coche e no 

final do século XVIII aparece a mala-posta. No século XIX aparecem o carroção 

(primeiro transporte colectivo publico na cidade) o ónibus, o charabã, o carro 

americano, sendo que até então os meios de tracção era a força humana e a dos animais, 

cavalos, burros, bois. Com a descoberta de novas formas de energia, vapor e 

electricidade apareceram meios de transporte mais evoluídos como comboios de tracção 

a vapor, comboios de tracção eléctrica (incluídos o Metro), carros eléctricos, trolei 

carros e autocarros. 
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5.2.2.1. Transportes individuais - sem rodas 

5.2.2.1.1. Transporte a pé 

Desde os primórdios das civilizações que o primeiro meio de deslocação utilizado pelo 

homem foi o transporte a pé. As cidades foram criadas em pequenos aglomerados com 

ruas estreitas e adoptadas a cada região e topografia do terreno e sem grande 

necessidade de grandes movimentações. 

A sua expansão para além dos centros históricos obrigou as populações a procurarem 

novas formas de sobrevivência e de transportes. A descoberta da roda veio incrementar 

as possibilidades de deslocação. 

As deslocações a pé, e outros meios de transporte primitivos e rudimentares, foram 

utilizados durante séculos. As ruas eram dos peões. Com a industrialização e a 

descoberta de meios motorizados nomeadamente desde o aparecimento do automóvel e 

a capacidade da sua aquisição, este meio de locomoção veio ocupar o espaço que antes 

era quase “propriedade” dos peões. No Porto desde 1970 que o município e os 

urbanistas se têm ocupado desta temática, isto é, a devolução aos peões de ruas, criação 

de outras e de espaços quer no centro histórico, quer na zona mais comercial 
[45]

.  

 

5.2.2.1.2. Cadeirinha 

Trata-se de uma caixa com janelas destinado ao transporte de doentes e pessoas mais 

privilegiadas da época. Eram transportadas por dois homens e apenas levavam um 

passageiro. Em 1669 não ia além de 10 o número de cadeirinhas existentes no Porto. 

 

5.2.2.1.3. Liteira 

Diferia da cadeirinha por transportar até 4 pessoas e serem carregados e movimentadas 

por 2 burros ou cavalos orientados por um liteiro. 
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5.2.2.2. Transporte colectivo – Carruagem com rodas e tracção animal 

5.2.2.2.1. Sege – Coche 

Carruagem com rodas e puxado por parelhas de cavalos. No século XVIII uma viagem 

entre Porto e Lisboa demorava cerca de 7 dias
 [46]

. 

5.2.2.2.2. Mala-Posta ou Diligencia 

A Mala-Posta (Figura 5.1) surge em Portugal no final do século XVIII, e foi uma 

evolução no transporte de longo curso. Em 17 de Setembro de 1798 é inaugurado o 

troço Lisboa-Coimbra. A carruagem transportava até 4 passageiros, fazendo também o 

transporte do correio. Entre Lisboa e Porto realizou-se a inauguração após a construção 

da Ponte Pênsil em 15 de Outubro de 1861 e demorava cerca de 34 horas
[47]

. 

O transporte de passageiros para outras regiões a norte do Porto era diligência puxada 

por bois, sendo que em meados do século XIX a mala-posta expandiu-se para outras 

cidades. 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Mala-Posta
[46]

 

 

5.2.2.3. Transportes Colectivos Urbanos 

5.2.2.3.1. Carroção 

É considerado o primeiro transporte público colectivo no Porto (Figura 5.2). Trata-se de 

um carro de bois adaptado a carruagem fechada com janelas. A força de tracção era uma 
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junta de bois, sendo iniciado o transporte entre o centro do Porto e a Foz em 1840. Foi 

caindo em decadência à medida que foram aparecendo outros meios melhorados a partir 

de metade do século XIX. 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Carroção
[46]

 

5.2.2.3.2. Ónibus ou Ómnibus 

É um meio puxado por cavalos e iniciou-se em 1851. Saía da Porta Nova onde 

actualmente é um parque de estacionamento junto do edifício do Museu dos Transportes 

em direcção à Foz e ruas estreitas desta zona
[45]

. 

5.2.2.3.3. Charabás ou Char-à-Bancs 

Também puxado por cavalos e terminaram em 1872 aquando da entrada em serviço dos 

carros americanos. 

5.2.2.3.4. Ripert 

É uma variante do Charabás e foi utilizado entre 1881 e 1910. O nome deriva do seu 

concessionário, o francês Antoine Ripert a quem foi concedido o alvará para explorar 

durante 12 anos. Era idêntico ao Charabã, isto é, puxado por cavalos, mas podia circular 

sobre carris já que os eixos dos seus rodados estavam preparados para a bitola dos carris 

de ferro já assentes e para a circulação dos carros americanos. Os Ripert terminaram a 

circulação em 19 de Fevereiro de 1910, data em que o carro eléctrico chegou a São 

Mamede de Infesta, nos arredores do Porto. O último Ripert foi incendiado pela 

população em São Mamede. 
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5.2.2.3.5. Carros Americanos 

Nestes carros foram utilizados a tracção animal (parelhas de cavalos) e tracção a vapor, 

como se pode ver na Figura 5.3. Os carros americanos tiveram a sua origem nos Estados 

Unidos da América e iniciaram a circulação em 1832. Trata-se de um transporte 

colectivo puxado por cavalos e circulava sobre carris de ferro. No Porto iniciou-se a 

montagem da via em 2 de Setembro de 1871 ao longo da estrada marginal entre a Porta 

Nova, actual Museu dos Transporte, e a Foz, tendo sido inaugurado em 15 de Maio de 

1872. Esta rede expandiu-se a vários pontos da cidade e arredores desde 1871. Este 

transporte por tracção animal vai sendo substituído por tracção eléctrica a partir de 

1895. A tracção animal ainda se vai mantendo em várias carreiras até 1904, data que 

marca a electrificação de toda a rede dando lugar aos carros eléctrico. Os carros 

americanos com tracção a vapor fizeram o percurso entre a estação da Boavista a 

Cadouços (Foz) e a prolongar-se até Matosinhos. Este tipo de tracção iniciou-se em 27 

de Junho de 1878 e a máquina rebocava várias carruagens, entre 3 ou mais. Com a 

electrificação desta linha cessou a fracção a vapor em 9 de Novembro de 1914. As 

carruagens foram destinadas a atrelados dos carros eléctricos
[48]

. Com o advento da 

electrificação da linha e conclusão do troço Fonte da Moura e o Castelo do Queijo a 

tracção a vapor terminou em 9 de Novembro de 1914. Neste troço a circulação era feita 

em faixa própria no centro da Avenida da Boavista. As máquinas a vapor foram 

utilizadas em ramais entre Penafiel/ Lixa e Penafiel/ Entre-os-rios. Outras foram 

utilizadas para rebocar carros americanos entre Braga e Bom Jesus. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Carro Americano
[46]
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5.2.2.3.6. Carros eléctricos 

O carro eléctrico (Figura 5.4), como transporte urbano sobre carris, desenvolveu-se a 

partir da segunda metade do século XIX, sendo que cerca de 1880 começou a funcionar 

com a electrificação de linhas existentes e utilizando as mesmas vias que os americanos 

puxados por animais e também pela tracção a vapor. A sua evolução foi acompanhando 

a que se verificou nos caminhos-de-ferro tradicionais. A primeira rede de carros 

eléctricos que serviram um meio urbano e de grande população entrou em serviço em 

Richmond (Estados Unidos) em 1888. Este meio de transporte expandiu-se rapidamente 

para o serviço dos grandes aglomerados urbanos e suburbanos, sendo que a partir de 

1890, nas cidades europeias, começou a vulgarizar-se até à primeira guerra mundial, 

entre 1914 e 1918. Principalmente a partir do final da segunda guerra mundial (1939-

1945) devido ao crescente congestionamento da rede rodoviária e em virtude do 

aumento da circulação automóvel levou a que em alguns países para se impedir estes 

constrangimentos se criassem corredores em sítio próprio, total ou parcial. O carro 

eléctrico foi o sucessor dos ónibus puxado por cavalos e da tracção a vapor. 

Figura 5.4: Carros eléctricos em 1895 na cidade do Porto
 [46]

 

5.2.2.3.6.1. Os eléctricos na cidade do Porto 

No Porto o carro eléctrico sucedeu aos “carros americanos” embora estes ainda tenham 

circulado em algumas linhas até 1904. 

A tracção eléctrica surgiu no Porto em 1895 com a ligação Carmo-Massarelos 

prolongando depois para a Foz e Matosinhos pela marginal, tendo a velocidade variado 

entre 6 e 25 km/h, iniciando-se assim a electrificação da rede de tracção eléctrica. O 
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traçado e materiais utilizados, carris, travessas e fixações eram os antes utilizados pelos 

“Americanos” e o material circulante, carruagens, eram os utilizados depois de 

pequenos ajustamentos das de tracção animal. A rede foi-se expandindo por toda a 

cidade e para os concelhos limítrofes 
[45]

. 

Em 1903 circulavam veículos com os três tipos de tracção: animal, a vapor e eléctrica. 

Existiam já 7 linhas em tracção eléctrica, uma em tracção a vapor e 4 em tracção a 

animal, verificando-se a expansão e cobertura da cidade pelos carros eléctricos e a 

decadência e final dos outros tipos de tracção. Em 1912 a tracção eléctrica cobria 17 

itinerários verificando-se o prolongamento para o exterior da cidade manteve-se a 

tracção a vapor entre Boavista e Matosinhos. Já em 1945 a rede atingiu o seu máximo 

de linhas com 29 itinerários tendo alguns troços coincidentes. 

Com o aumento do tráfego automóvel, este meio de transporte entrou em decadência na 

década de 60 do século XX que foi sendo gradualmente substituído por trolei-carros e 

autocarros. Devido os engarrafamentos que se verificavam em vários pontos da cidade 

já que os “eléctricos” circulavam em faixa banal. 

5.2.2.3.6.2. Linhas actuais 

As linhas actualmente em serviço, sendo mais um serviço turístico, são constituídas por 

3 itinerários, sendo uma na marginal do rio Douro, logo de cintura e duas radiais. Todas 

estas linhas têm ligações entre si estando prevista que a linha Passeio Alegre/ Infante 

seja prolongada pela rua Mousinho da Silveira até à Estação de S. Bento. 

5.2.2.3.6.3. Infra-estruturas e via de circulação 

O carro eléctrico circulando sobre carris exige condições que o distinguem dos outros 

meios de transporte, nomeadamente: 

 Por circular em meio urbano, os carris são diferentes dos utilizados nos 

caminhos-de-ferro tradicionais. O carril de gola é o utilizado a fim de ficar de 

nível com o pavimento e não necessitam de contra-carril. 

 Uma linha de energia eléctrica 

 Sub-estação de alimentação eléctrica 

 Circular em sitio banal e em sítio próprio 
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Os eléctricos antigos circularam em sítio banal à excepção da linha que circulava na Av. 

da Boavista onde tinham uma faixa central exclusiva de via dupla. Na actualidade ainda 

há vestígios dessa faixa e os carris que ainda não foram levantados. 

5.2.2.3.7. Autocarros 

Desde Abril de 1948 que circulam autocarros dos S.T.C.P. (Serviços de Transportes 

Colectivos do Porto, (ver Figura 5.5)) na cidade do Porto e servindo os concelhos 

limítrofes, nomeadamente: 

- a Norte do rio Douro, nos concelhos de Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo 

- a Sul do mesmo , sendo o concelho de V.N. De Gaia, através do tabuleiro inferior da 

ponte D.Luís I, e a partir de 1963 pela ponte da Arrábida e mais recentemente, pela 

Ponte do Infante D.Henrique que substituiu o tabuleiro superior da ponte D.Luís I, já 

que este é exclusivo do Metro desde a inauguração em Setembro de 2005 da linha 

Hospital S.João – C.M. Gaia. Os acessos a Gaia foram assim melhorados, já que o 

transito apenas pelos dois tabuleiros da ponte D.Luís I, eram um ponto de 

constrangimento do tráfego motorizado. Refiro os transportes colectivos urbanos e 

municipais. 

Convém, no entanto, fazer referência aos operadores privados que actuam na cidade. 

Assim, além dos S.T.C.P que operam a partir da cidade para os concelhos limítrofes, 

existem na realidade 52 operadores privados que utilizam 11 terminais instalados em 

vários pontos da cidade. Estes operadores ligam o Porto a várias cidades do país e 

estrangeiro. Os terminais mais importantes são: no Campo 24 de Agosto com 15 

operadores e nas Camélias com 11 operadores. 

Entre 1946 e 1971 verificaram-se alterações substanciais na rede de carros eléctricos, já 

que estes foram sendo substituídos, gradualmente por autocarros (S.T.C.P.) e trolei-

carros. Os carros eléctricos ainda se mantêm mas apenas em 3 linhas, uma na marginal 

do rio Douro e duas na zona central da cidade, assumindo um papel de interesse 

histórico e turístico. Entre meados da década de 1920 e até 1948 que o transporte de 

passageiros passou a ser feito por empresas de camionagem privadas, que dispunham de 

autocarros e que foram os antecessores dos actuais S.T.C.P. 
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Figura 5.5: Autocarros dos S.T.C.P. em 1948
 [46]

 

5.2.2.3.7.1. Função dos transportes colectivos – os S.T.C.P. 

As funções a seguir indicadas são algumas que são comuns a outros meios de 

transporte. Trata-se dos autocarros (S.T.C.P.), Metro e Caminhos-de-ferro que, por 

prestarem um serviço publico, estão submetidos à obrigação de: 

 Explorar permanentemente o trajecto determinado de modo a atender o desejo 

das populações nas suas deslocações casa/emprego e outros interesses; 

 Transportar todo o passageiro segundo um horário aprovado e tornado 

conhecido dos utentes; 

 Aplicar tarifas homologas pelos poderes públicos; 

 Praticar, em certos casos, preços políticos ou sociais em favor de certas camadas 

da população ou regiões do território, como por exemplo: passes sociais, passes 

para estudantes, passes para reformados, andante (titulo de transporte que 

abrange vários meios de transporte), entre outros. 

 Os autocarros têm a possibilidade de adaptação e correcção de trajectos de modo 

a servir as populações de novas urbanizações e arruamentos que vão surgindo, 

não sendo possível com o Metro ou os caminhos-de-ferro. 

Capacidade de transporte de passageiros 

É um transporte de boa capacidade pelo número de passageiros que se desloca e a 

possibilidade de aumentar ou diminuir a frequência adaptando a oferta à procura. Nas 

horas de ponta a frequência, em algumas linhas, é da ordem dos 10 minutos
[49]

.  
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A rede actual é explorada com autocarros standard e outros articulados com 49 lugares 

sentados e 49 de pé. O combustível nos autocarros mais modernos é o gás natural sendo 

dotados de ar condicionado. 

Facilidade de utilização de rede viária 

Utilizam na quase totalidade a rede viária existente sem alterações, à excepção das 

zonas históricas onde os arruamentos são estreitos, sinuosos e com declive acentuado. 

Possibilidade de prolongar as suas linhas de modo a seguir a evolução da textura urbana 

aquando da abertura de novos arruamentos e novas urbanizações. Pode usar a rede 

viária utilizada pelos transportes individuais, isto é, pode circular em via banal como em 

via em sítio próprio.  

Rede actual 

O autocarro é o transporte colectivo que maior possibilidade tem de se expandir, quer 

seja em meio urbano, suburbano, regional, nacional e internacional. Neste estudo refiro 

a expansão de autocarros dos S.T.C.P., cuja rede se tem vindo a adaptar às condições 

que lhe são proporcionadas e exigências como novas urbanizações, novos arruamentos e 

mais pontes a ligar Porto e Gaia. Neste momento são exploradas 78 linhas de 

autocarros, sendo 13 de madrugada entre a 1 e as 5h, e 3 linhas de carros eléctricos.  

 

5.2.2.3.8. Trolei-Carros 

O trólei-carro é um meio de transporte colectivo muito semelhante ao autocarro na parte 

mecânica, mas impulsionado por um motor eléctrico alimentado por energia eléctrica 

através de traçado aéreo bifilar. Viaturas introduzidas no Porto em 1959 tendo circulado 

apenas até Dezembro de 1997. Juntamente com os autocarros foram os substitutos do 

carro eléctrico. Os primeiros adquiridos pelos S.T.C.P. em 1959 tinham um piso e em 

1966 começaram a circular também de dois pisos como se pode ver na Figura 5.6. 

Como os carros eléctricos necessitavam de traçado aéreo a partir do qual eram 

accionados os motores, sendo por isso, menos poluentes, utilizavam rodados de pneus, 

daí não provocarem ruídos e serem menos agressivos para os arruamentos.  
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Figura 5.6: Trolei-Carros
 [46]

 

5.2.2.3.9. Metro Ligeiro de Superfície 

Uma das obras mais importantes realizadas no Porto foi a construção e implementação 

do Metro Ligeiro de Superfície (Figura 5.7). Trata-se de um transporte guiado sobre 

carris em sítio próprio, mas em alguns pontos cruzando de nível com os arruamentos, 

como por exemplo junto ao Hospital de S.João. 

Uma boa rede de transportes urbanos e suburbanos contribui decisivamente para a 

evolução e desenvolvimento das cidades e o Porto não foge a esta regra. Assim, o Porto 

ao longo dos tempos tem vindo a melhorar o transporte colectivo, sendo o mais evidente 

nos últimos anos com a entrada em exploração do metro ligeiro. Este meio de transporte 

para já, liga o centro do Porto aos concelhos limítrofes, Matosinhos, Maia, Vila do 

Conde, Póvoa de Varzim, estando em construção a ligação para Gondomar e a sul para 

Vila Nova de Gaia através do tabuleiro superior da ponte D.Luís. Está prevista a ligação 

ao concelho da Trofa, desde o Ismai à nova estação de caminhos-de-ferro da Trofa que 

entrou em serviço a 15 de Agosto de 2010
 [50] [56]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: Metro Ligeiro de Superfície no Túnel da Lapa 
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Este meio de transporte moderno e com material circulante do melhor que existe noutras 

redes de outros países confortáveis e circulando com muita frequência, retirou do 

interior da cidade alguns milhares de viaturas, já que nas estações que serve foram 

construídos parques de estacionamento. É um transporte rápido, seguro e cómodo e com 

uma frequência elevada. O Metro do Porto tem ligações às estações de S.Bento e de 

Campanhã. 

 

Rede do Metro 

 É constituído por cinco linhas com uma extensão de 58,9 km sendo parte à superfície e 

outra em túnel. Duas das linhas aproveitam os canais ferroviários antigos, Trindade – 

Póvoa de Varzim e em parte, para já da linha de Guimarães, Senhora da Hora – Maia. 

- Linha A – Trindade – Matosinhos inaugurada em 2002 

- Linha B – Senhora da Hora – Póvoa de Varzim inaugurada em 2006 

- Linha C – Senhora da Hora – Ismai inaugurada em 2006 

Obras principais 

- Reabilitação da Ponte D.Luís I 

No tabuleiro superior foram instalados carris passando a servir unicamente o metro em 

via dupla com bitola de 1,435 metros e travessas de madeira (Azobé). Ficou também 

com passeios lateriais para peões. Para substituir este tabuleiro foi construída a Ponte do 

Infante D.Henrique. 

- Túneis 

Foram construídos os túneis: Campanha – Trindade e Pólo Universitário – S.Bento. O 

comprimento total destes dois túneis é de 6,5 km em via dupla. Foi executado um túnel 

de ligação da linha azul à linha amarela com 290 metros. O túnel da Trindade, 488 

metros, já existia, pertencia à antiga linha da Póvoa (C.P). 

 

Características da Via 

 Bitola – 1435 mm (bitola internacional) 

 Raio mínimo de curva horizontal – 25 metros 

 Raio mínimo da curva vertical concava – 350 metros 

 Raio mínimo da curva vertical convexa – 500 metros 

 Velocidade máxima – 100 km/h 

 Rampa máxima – 7 % 
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 Via balastrada:  

- carril Vignole U 50 com 55,88 kg/m por barra longa soldada 

- travessas bibloco em betão 

- fixações Nabla 

- espaçamento entre travessas é de 0,75 metros. 

- balastro granítico com altura mínima de 20 cm. 

 Via em túnel – as travessas assentam em betão de B.30.1. 

O assentamento da via quer em túnel quer embebido na faixa de rodagem foi executado 

sobre a laje de betão, sendo posteriormente as travessas calçadas com betão B.30.1. 

Foram adoptados sistemas de condicionamento vibrático de modo a atenuar ou eliminar 

as vibrações nas zonas criticas junto a construções vizinhas e reduzir o ruído. Nos túneis 

também foram utilizados sistemas especiais à via betonada, travessas e carris. São estas 

algumas notas sobre a instalação do Metro do Porto. 

 

5.3. Origem e evolução das estruturas ferroviárias 

O caminho guiado bem como a existência de tracção própria, à origem do caminho-de-

ferro, terá tido uma das primeiras experiencias na antiguidade, cerca de 2245 a.C. o 

caminho de rolamento era constituído por duas fiadas de pedra que formavam dois 

sulcos e afastados 1,50 m. 

Na antiga Grécia e na Gália, região correspondente a França dos nossos dias, algumas 

estradas apresentavam, talhados na rocha, sulcos com o fim de facilitar a tracção dos 

carros e seu guiamento. 

A bitola utilizada era de 1,44 m e que viria a ser adoptada, em França, sendo hoje a 

bitola europeia de 1,435 m
 [51]

. 

No século XVI era corrente o emprego de carris de madeira nas minas para a circulação 

dos vagonetes conduzidos por tracção animal. 

Na segunda metade do século XVIII apareceram pela primeira vez os carris de ferro 

(Figura 5.8). Eram carris curtos de ferro forjado com cerca de 5,00 m, mais 

precisamente com 4,57 m e assentes sobre blocos de pedra. 
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É nesta fase do conhecimento que aparece o caminho-de-ferro em 1804 aplicado nas 

minas e em que a tracção animal alternava com a tracção a vapor, mas com uma 

locomotiva rudimentar construída pelo inglês Richard Trevithick. 

Figura 5.8: Aplicação dos carris de ferro 
[52]

  

O primeiro caminho-de-ferro de interesse público teve início de construção em 17 de 

Maio de 1822 com carris de ferro laminado de 4,57 m assentes em dados de madeira e 

já com locomotiva a vapor da autoria de George Stephenson e entre Stockton (Figura 

5.9) a Barlington cuja inauguração se realizou a 27 de Setembro de 1825. 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.9: Locomotiva a vapor
 [52]

 

 

Não foi sem polémica que o caminho-de-ferro com tracção a vapor se desenvolveu e 

espalhou por todo o mundo. Os agricultores e outras populações olhavam o comboio 

com desconfiança já que temiam os incêndios nas suas produções e casos provocados 

pelas faúlhas lançadas pelas locomotivas. Entre nós até ao fim da tracção a vapor havia 

a obrigatoriedade de aceirar os terrenos pertença da C.P ou outras empresas ferroviárias 

e dos terrenos confinantes deixando limpar uma faixa de 5 metros a fim de evitar 

incêndios (Regulamento para a Exploração e Polícia dos Caminhos-de-Ferro). 
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Só em 1844 se começou a pensar em dotar Portugal com um transporte mais rápido já 

que nessa altura o transporte de passageiros por terra era feito na Mala-Posta. Em 19 de 

Abril de 1845 foi publicado o decreto referente ao Caminho de Ferro em Portugal tendo 

sido inaugurado o primeiro troço de via-férrea de Lisboa (Santa Apolónia) a Carregado, 

36 km, em 28 de Outubro de 1856
 [52]

. 

Inspeccionado este troço por delegados do Governo foi o mesmo aprovado e em 

condições de ser aberto à exploração mas com a condição de a velocidade ser, no 

máximo, de 30 km/h e que não houvesse cruzamentos no caminho. A linha tinha de ser 

vedada em toda a extensão. A 23 de Outubro de 1856 foi publicado o Regulamento de 

Policia para os caminhos-de-ferro e verificou-se com estas normas os cuidados a ter 

com a segurança ferroviária. Estavam dados os primeiros passos para o 

desenvolvimento de uma rede de caminhos-de-ferro em Portugal
 [53]

. 

5.3.1. Alguns dados estatísticos relativos a alguns países 

Inventada a locomotiva a vapor o caminho-de-ferro expandiu-se por toda a Europa e pelo 

Mundo, havendo até 31 de Dezembro de 1904 em exploração pelos 5 continentes milhares de 

km de via-férrea distribuídos como mostra a tabela 18 em anexo. Na tabela 19 e 20, é descrito a 

evolução das vias-férreas das cinco partes do mundo, sendo que na tabela 21 poderá se ver as 

linhas de exploração dos países em 31 de Dezembro de 1904 e cujas extensões são mais 

significativas. Num total de 73 países Portugal estaria em 37º 
[58]

. 

 

5.4. O caminho-de-ferro a norte do rio Douro 

Generalidades 

A cidade do Porto, o mais importante gerador de tráfego de passageiros do norte do 

país, era servida por oito estações e apeadeiros, inseridos em duas redes inteiramente 

independentes, uma de via larga, bitola 1670, com quatro estações e outra de via 

estreita, bitola 1,00 m com quatro estações e apeadeiros que penetravam na zona de 

maior movimento da cidade, Praça da Liberdade – Avenida dos Aliados. Digo 

penetravam porque em 2001 a via estreita deixou de ser término na Estação da Trindade 

(Linhas da Póvoa e Guimarães), passando a terminar na Sra. Da Hora, concelho de 
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Matosinhos, vindo a fechar definitivamente em Fevereiro de 2002, passando esse canal 

a ser utilizado pelo Metro Ligeiro de superfície. 

Via Larga – Estações 

 S.Bento 

 Campanhã 

 Contumil 

 Alfândega (só para mercadorias e já desactivada) 

Via Estreita – Estações e Apeadeiros 

 Trindade 

 Boavista 

 Avenida de França 

 Circunvalação 

O comboio chegou ao concelho do Porto, Estação da Campanhã, em 5 de Novembro de 

1877, data da inauguração da ponte Maria Pia. Era a estação terminal da linha do Norte. 

A construção da estação teve início em 15 de Setembro de 1873 
[54]

 depois de várias 

dificuldades sendo o mais importante a sua localização. 

Era necessário expandir as vias-férreas para o Minho e o Douro em direcção ao centro 

do Porto. 

Neste sentido surge a Carta de Lei de 2 de Julho de 1867 que autoriza o Governo a 

construir e explorar por conta do Estado duas linhas férreas que saíam da cidade do 

porto para Braga e Viana do Castelo até à fronteira da Galiza
 [55]

, e a outra pelo vale de 

Sousa e proximidades de Penafiel até ao Pinhão. 

Eram definidas as condições técnicas, nomeadamente: 

a) leito e obras de arte para uma só via, excepto nas estações 

b) largura da via (bitola) 1,67 m 

c) declive até 20 mm/m, e curva de raio não inferior a 250 metros. Esta 

condição pode ser alterada em casos extraordinários 
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d) Estação de maior simplicidade, construído só o que for indispensável para 

resguardo das pessoas e mercadorias 

e) Cruzamento do nível das estradas ordinárias, não se admitindo ângulos 

inferiores a 30 graus 

f) Túneis de 4,75 m de altura entre os pés direitos e de 5,50 m de altura acima 

do nível dos carris. 

            g)   Peso dos carris, 25 kg por metro corrente 

            h)  Dispensa de vedação e de cancelas, onde a segurança do público o permitir. 

5.5. Descrição das linhas no concelho do Porto 

5.5.1. Linha da Circunvalação de Leixões 

Posta de parte a ideia de ligar o Ramal de Alfandega a Leixões foi construída a Linha de 

Cintura do Porto como primitivamente foi designada sendo inaugurada em 18 de 

Setembro de 1938, tendo iniciado a construção em 1921
 [56]

. Esta linha funcionou para 

mercadorias e passageiros sendo que esta última função encerrou na década de sessenta 

do século passado. 

A plataforma da via, terraplanagens e obras de arte, ficou preparada para quando 

necessário, isto é,, o movimento o justificasse, para via dupla. Até hoje apenas funciona 

uma via única. Os carris aplicados de 40 kg/m, travessas de madeira e balastro granítico. 

A linha com início em Contumil (Figura 5.10) e terminava em Leixões (Molhe Sul) 

conforme diagrama anexo tinha uma extensão de 23307,50 – 2251,50 = 21056,0 km. 

 

 

 

 

 

Figura 5.10: Estação de Contumil, entretanto demolida 
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Tinha 34 curvas cujos raios variavam entre 270 e 450 m, com predominância para raios 

de 300 m, 26 curvas. 

Em 1979 tinha assentes carris de 40-0 e 45 kg/m, alguns com mais de 100 anos, 

travessas de madeira e balastro saturado, isto é, brita misturado com terra o que não 

permitia uma boa conservação. A velocidade que em 1976 era de 70 km/h passou para 

50 km/h e em 1979 para 30 km/h
 [57]

. 

Actualmente Contumil é uma estação de concentração das instalações de manutenção de 

material circulante e de tratamento de composições. O edifício de passageiros que 

existia foi demolido e substituído por uma estação subterrânea concluída em 1990. É 

também uma estação de passagem de todos os comboios vindos do norte, linhas do 

Minho, Ramal de Braga e do Douro. 

Grande intervenção 

Face à degradação da via foi esta sujeita a uma grande intervenção entre 1994 e 1998 

tendo-se feito a renovação integral da via e sua electrificação. O armamento da via foi 

todo substituído sendo aplicados carris de 60 kg/m e travessas monobloco de betão e 

aparelhos de mudança de via de 60 kg/m. Assim houve uma rectificação do traçado, 

com o aumento do comprimento útil das linhas de resguardo das estações, o saneamento 

e drenagem da plataforma e a consolidação e estabilização de taludes. Com estas obras a 

velocidade passou para 70 km/h. Desde Novembro de 2009 que funciona para o 

transporte de passageiros desde Porto (S.Bento) /Ermesinde/Leça do Bailio prevendo-se 

que chegue a Leixões. 

5.5.2. Linha do Douro 

Foram vários os estudos apresentados para a construção da Linha do Douro a partir de 

Ermesinde. Do Porto (Campanhã) a Ermesinde as linhas do Minho e Douro são comuns 

derivando a partir de Ermesinde para Viana do Castelo e para a Régua. 

O primeiro troço a ser construído foi entre Ermesinde e Penafiel. Em Abril de 1872 um 

empresário inglês apresentou uma proposta para a construção de uma rede de 

Caminhos-de-ferro a norte e nela compreendia do Porto à Régua. Dadas as exigências 

apresentadas ao Governo não foi aceite. Pedia que o Governo lhe concedesse um 
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subsídio por quilómetro e a concessão da exploração pelo prazo de 99 anos. Não sendo 

aceite esta proposta o Governo mandou dar inicio aos trabalhos do caminho-de-ferro do 

Douro por conta do Estado. As obras iniciaram-se em 1872, tendo o troço Ermesinde 

Penafiel inaugurado em 29 de Julho de 1875. Neste troço várias obras de arte foram 

construídos em alvenaria de granito. O tempo de percurso era de 1h47m para percorrer 

os 39 km entre Campanhã e Penafiel, sendo que actualmente o comboio mais rápido faz 

o mesmo percurso em 34 minutos. 

Os trabalhos prosseguiram até à Régua sendo a inauguração em 14 de Julho de 1879 e a 

Barca de Alva em 9 de Dezembro de 1887. Esta linha sofreu grande intervenção entre o 

período de 1994 e 2004, sendo actualmente em via dupla até Caíde, electrificada, carris 

de 60 kg/m, travessas monobloco de betão, eliminação de passagens de nível, sendo a 

velocidade de 60 a 110 km/h
[57]

.  

5.5.3. Linha do Norte 

Refiro alguns dados sobre a Linha do Norte por ter sido a primeira via a ser construída 

em Portugal, Lisboa - Carregado em 1856 e com a chegada a Vila Nova de Gaia a 7 de 

Setembro de 1864 e a partir desta estação a Campanhã em 5 de Novembro de 1877, 

após a construção da Ponte Maria Pia, inaugurada em 4 de Novembro de 1877. (10) 

Ligação ao Porto 

Concluída a ligação por caminho-de-ferro entre Lisboa (Santa Apolónia) e V.N.Gaia, 

havia que fazer a ligação à cidade do Porto. Para o efeito havia que transpor o rio 

Douro. O primeiro projecto foi apresentado em 1862, mas não foi aprovado nem 

executado, sendo a ponte inaugurada 15 anos depois
 [59]

. 
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Em 1872 foram dadas instruções pelas autoridades no sentido de se fazerem novos 

estudos com vista a ser resolvida a ligação ao Porto para a conclusão da Linha do Norte. 

Foram apresentados três traçados (Figura 5.11):  

1. Traçado do Campo do Cirne 

2. Traçado de Campanhã 

3. Traçado do Seminário 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11: Os três traçados da linha do Norte (8) 

O traçado do Seminário foi o aprovado e o que veio a ser realizado apesar de em 1860 a 

empresa construtora da Linha do Norte ter executado alguns trabalhos na margem 

esquerda do rio, nomeadamente em viaduto de alvenaria sobre o vale de Gaia, bem 

como um túnel de 450 metros de extensão sob a Serra do Pilar e que veio a ser 

abandonado após a aprovação do traçado do Seminário. Este túnel é hoje propriedade da 

Companhia Real Vinícola, sendo cave dos espumantes e vinhos do Porto. Este viaduto e 

túnel eram comuns aos traçados de Campanhã e do Campo do Cirne. 

Definido o traçado havia que passar à execução da via e da ponte. Para o efeito foram 

apresentados vários projectos para a ponte, tendo sido escolhido o da casa EIFFEL e 

Companhia de Paris, projecto esse que obteve o parecer favorável de engenheiros 

portugueses e estrangeiros. Os trabalhos da ponte iniciaram-se em 5 de Janeiro de 1876 

sendo inaugurada em 4 de Novembro de 1877. Enquanto se construía a ponte foram 

sendo executados os trabalhos de terraplanagem e a construção de dois túneis do lado do 

Porto, China I com 77 metros e Seminário I com 114 metros, para via única e escavação 
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em rocha granítica e do lado de Gaia o túnel da Serra do Pilar com 204 metros. Estes 

túneis estão actualmente fora de serviço. A localização da ponte e a opção pelo tipo de 

construção de um tabuleiro apoiado num arco metálico, sistema para o qual era 

necessário encontros que suportassem o impulso do arco, teve no caso presente as 

excelentes condições que ofereciam as margens, isto é, maciços rochosos. Foram esses 

apoios naturais que condicionaram as dimensões da corda e da flecha do arco
 [57]

. 

Restrições da Ponte Maria Pia 

A Ponte Maria Pia em via única, com travessas de madeira e carril em barra longa 

soldada de 54 kg/m e um aparelho de dilatação de cada lado a fim de absorver a 

dilatação do carril e da ponte sem afectar a sua estabilidade, esteve ao serviço até 24 de 

Junho de 1991, data a partir da qual os comboios passaram a circular na Ponte de 

S.João, esta em via dupla. 

A Ponte metálica Maria Pia além de ser de via única, tinha outras restrições, que se 

poderão ver na Tabela 22 em anexo. 

Construção de nova ponte 

Na Tabela 22 verifica-se as restrições que a ponte Maria Pia tinha o que provocava um 

estrangulamento às circulações, velocidade, capacidade e carga das composições o que 

limitava o desenvolvimento dos transportes por via ferroviária entre o Sul e o Norte de 

Portugal. 

Assim, a C.P. e o Governo decidiram a construção de uma ponte que respondesse às 

necessidades existentes e terminasse com o estrangulamento. 

O estrangulamento que se verificava e limitava a capacidade de transporte, carga, 

velocidade e número de comboios por hora, ficou resolvido com a construção de uma 

nova ponte. 

Alguns dados das características da via da Linha do Norte 

1. Extensão de 336,079 km e via dupla electrificada entre Lisboa (Santa Apolónia) 

e Porto (Campanhã) 
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2. Velocidade actual – a velocidade depende do traçado da via, raios das curvas, 

dos aparelhos de mudança da via, da catenária, das passagens de nível, das pontes, 

imposta pela sinalização e de outros factores, sendo a velocidade actual após a 

renovação que se vem verificando, nomeadamente: a) tratamento da infra-estrutura; b) 

melhoria da drenagem; c) utilização de travessas de betão armado monobloco; d) carris 

soldados em barra longa; e) balastro... f) correcção do traçado; g) novos aparelhos de 

mudança de via com nova geometria; h) eliminação de passagens de nível: i) comboios 

convencionais de 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200 e 220 km/h, sendo que 200 e 

220 km/h só se faz em cerca de 7 km; h) comboios pendulares de 60, 80, 100, 120, 140, 

160, 170, 190, 200 e 220 km/h, sendo que os 220 km/h faz-se em cerca de 75 km. 

3. Arruamento de via 

4. Foi construída em grande parte com um carril de 40 kg/m ficando conhecido por 

40N (40 Norte). Mais tarde foi substituído por carris de 45 kg/m em 1960 começou a ser 

renovada em alguns troços por carris de 54 kg/m soldados em barras de 36 metros nas 

curvas e de 144 metros nas rectas, sendo as travessas em madeira. 

Desde 1970 que começaram a ser empregues travessas de betão armado bibloco, carril 

54 kg/m, fixação duplamente elástica RN, balastro de granito com 0,25 metros de 

espessura. Velocidade de referência 140 km/h. Em 1990 com as velocidades de 

referência de 140 a 160 km/h em vários troços dispersos devido a condições de traçado 

em planta nomeadamente os raios das curvas limitativos do aumento da velocidade. 

A partir de 1995 a Linha do Norte sofreu grandes obras com a finalidade de se atingir 

220 km/h o que hoje acontece em cerca de 75 km. 

5.5.4. Ramal de Alfândega (desactivada) 

Esta linha em via única e bitola de 1670 foi construída com vista a servir a alfândega do 

Porto e destinada a mercadorias. Foi aberta à exploração em 8 de Novembro de 1888 

depois de uma construção em plataforma rochosa e abertura de três túneis designados 

por Alfândega I com 80 metros de comprimento, Alfândega II com 23 metros e 

Alfândega III com 1327 metros que passa sob o túnel rodoviário da Ribeira e tem saída 

junto do rio Douro no cais onde se implantavam várias linhas, a linha geral - Campanhã 

– Alfândega - e as linhas de manobra e de resguardo para cargas, descargas junto aos 

cais cobertos já demolidos. A primeira ideia para a construção desta linha era prosseguir 
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de Alfândega ao Porto de Leixões, via marginal 
[60]

 do rio Douro, mas o elevado custo e 

dificuldade de execução levou as autoridades a determinar o seu término no cais de 

Alfândega. Tinha 3,896 km e rampas de valor muito acentuado superior a 20 mm/m em 

quase toda a extensão. Esta linha foi desactivada em finais da década de 80 do século 

XX, restando a plataforma com as travessas e carris em estado de degradação e um cais 

telheiro nos terrenos onde actualmente está implantado um parque de estacionamento 

automóvel e uma grua típica dos caminhos-de-ferro. 

5.5.5. Linha do Minho – S.Bento – Campanhã 

Era desejo dos comerciantes e população da cidade do Porto que o comboio chegasse ao 

centro o que veio a acontecer em 7 de Novembro de 1896. Em 8 de Julho de 1887 foi 

apresentado à C.M. Porto um projecto do Eng. Hippolyte de Baère para a ligação 

Campanhã-Porto S.Bento. Em 18 de Janeiro o projecto foi aprovado. Os trabalhos da 

ligação Campanhã-S.Bento iniciaram-se em 1890 sendo a plataforma preparada para via 

dupla, sendo que apenas ficou a funcionar em via única. Tratou-se de uma obra de 

difícil execução já que foi necessário construir um viaduto de arcos em granito no 

chamado rego Loureiro à saída de Campanhã e ainda actualmente em serviço e três 

túneis, nomeadamente: 1) Túnel China II com 96 metros, via dupla; 2) Túnel Seminário 

II com 225 metros via dupla; 3) Túnel de S.Bento, também designado por Túnel das 

Fontainhas com 753 metros situado, via dupla, e que se ramifica na boca de S.Bento em 

3 saídas. Este túnel tem encimado no arco central o nome de D.Carlos I, sendo o remate 

destas 3 bocas em cantaria e granito, englobando as testas das abóbadas, os tímpanos e o 

coroamento. 

Neste troço há ainda a considerar a escavação a céu aberto em rocha granítica e 

construção de muros de suporte de grande altura. 

Armamento da via 

O troço S.Bento-Campanhã com a extensão de: eixo do E.P. De Campanhã, km 0,00, ao 

pára-choques das linhas I e VI, km 2,648 e aos pára-choques das linhas II-III-IV-V, km 

2,668. O Esquema de linhas da Estação de S.Bento está representado na Figura 5.12. 
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Figura 5.12: Esquema de linhas 

Este troço da Linha do Minho ainda não foi sujeito a grandes intervenções no que 

respeita a tratamento da plataforma e substituição de carris, travessas, balastro e 

aparelhos de mudanças de via. As linhas da estação são constituídas por barra longa 

soldada com carris de 54 Kg/m e via betonada. A ligação a Campanhã é feita em via 

balastrada, carris de 36,0 m e 54 kg/m, travessas de madeira. A ligação entre carril é 

feita por barretes de 6 furos. O balastro é granítico e a pregação elástica. 

5.5.6. Linhas de apoio à estação de S.Bento 

A chegada do primeiro comboio a S.Bento em 1896 rebocado pela locomotiva 

“Miragaia”, deu entrada por entre dois cais já construídos, via única, e edifícios de 

apoio provisórios. 

Com a construção do novo edifício forma construídas 9 linhas sendo 7 para o serviço de 

passageiros e duas para mercadorias e manobras, sendo esta a situação em 1967. Entre 

1967 e 1969 e tendo em vista a electrificação, a estação passou a ter 8 linhas. Com a 

remodelação e no sentido de aumentar o comprimento das plataformas o vestíbulo da 

gare passou de 3 para 15 metros, ficando as plataformas mais compridas e prolongando-

se pelo interior do túnel. As linhas ficaram com os comprimentos de 144 m, as quatro 

centrais e as 4 laterais, duas do lado da rua da Madeira e rua do Loureiro, com 129 m. 

Com o aumento do tráfego suburbano e para aumentar o número de carruagens o 

número de linhas passou a 6 com os comprimentos úteis seguintes: a) linha I – 185 

metros; b) linha II – 139 m; c) linha III – 139 m; d) linha IV – 139 m; e) linha V – 139 

m; f) linha VI – 185 m. As antigas linhas I e VIII foram levantadas e as actuais 

prolongam-se para o interior dos túneis. Estas linhas apenas fazem serviço de 

passageiros. Com a eliminação das duas linhas foi possível o aumento do comprimento 
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das plataformas I e VI. Esta é a situação actual, isto é, 6 linhas electrificadas e que 

recebem os comboios suburbanos das Linhas do Minho, Douro e Norte e altura das 

plataformas desde 1967/1969 com 0,90m desde a mesa de rolamento. Esta altura 

adapta-se melhor a todo o tipo de material circulante de passageiros. A electrificação 

chegou a Campanhã em 3 de Novembro de 1966 e a S.Bento em 1969, cujas obras de 

adaptação decorreram entre 1967 e 1969 em que se desenvolveram os trabalhos de: 1) 

impermeabilização do túnel; 2) levantamento dos carris para ser modificada a estrutura 

da via; 3) construção de novas plataformas como atrás refiro. 109 

Com início em 1984 houve uma grande intervenção e novo traçado em via dupla entre 

as estações de V.N. de Gaia e Campanhã. Com uma extensão de 3826 metros no novo 

traçado foram realizadas algumas obras importantes, nomeadamente:  

1. Em V.N.Gaia entre a estação e a Ponte S.João: 

a) viaduto das Devesas; 

b) novo apeadeiro de General Torres; 

c) um túnel sob a Serra do Pilar com 250 metros. 

2. Entre a Ponte S.João e Campanhã: 

a) estrutura do Morro da China; 

b) estacada de suporte do tabuleiro da via; 

c) viaduto da rua do Freixo. 

 

5.6. Infra-estruturas de circulação na cidade do Porto 

No século XIX, a estrutura urbana da cidade sofreu uma enorme alteração nas infra-

estruturas de circulação. Devido à proximidade da cidade de Gaia, construíram-se 

diversas pontes rodoviárias, ferroviárias, pedonais [32] [64]. Sobre a primeira ponte a ser 

construída, poucos são os dados sobre ela, sabendo-se que era montada sobre 

embarcações, lastradas de areia e terra, datada de 1369. Posteriormente, no ano de 1809, 

foi inaugurada uma ponte em madeira, assente sobre vinte barcas ligadas por cadeias de 

ferro, que subiam e desciam com as marés e as cheias, designada por Ponte das Barcas 

(Figura 5.13), deixando de entrar em funcionamento em 1843 [24].  
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Figura 5.13: Ponte das Barcas, junto à zona ribeirinha 

Outras seguiram-se como: a Ponte Pênsil em 1841, a Ponte Maria Pia em 1876 e a Ponte 

Luís I em 1881. 

A Ponte Pênsil, como se pode ver na Figura 5.14. (a), assim designada por ser uma 

ponte suspensa e inaugurada em 1843, tinha um comprimento de 170,14 metros, com 

um vão de 150 metros e uma largura de 6 metros, estando o tabuleiro 10 metros acima 

do nível das águas [24] [81]. Esta estrutura era formada por oito cabos, dispostos 

paralelamente em dois grupos de quatro. Cada cabo, com uma flecha de 14 metros, era 

constituído por 400 fios de ferro de 3,2 mm de diâmetro. Esta ponte possuía quatro 

torres, sendo visíveis nos dias de hoje duas do lado do Porto (Figura 5.14. (b)), sendo 

constituídos por cantaria de granito de secção quadrada e com a forma de obeliscos. 

Estas tinham 18 metros de altura, que eram ligadas por uma lâmina de ferro. A 

amarração dos cabos era feita em poços abertos verticalmente na rocha, com a 

profundidade de 8 metros do lado do Porto e de 14 metros do lado de Gaia [24]. 

 

 

 

 

 

 

(a) Imagem antiga da ponte  (b) Colunas de sustentação 

                            (fonte: www.wikipedia.com) 

 

Figura 5.14: Ponte Pênsil 
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Todas as estruturas do tabuleiro eram de madeira, sendo suspenso dos cabos principais 

por cerca de uma centena de cabos secundários, sendo estes cabos constituídos por 36 

fios de 3,2 mm de diâmetro, dispostos paralelamente. A estes cabos estavam ligados as 

carlingas de madeira, espaçadas de 1,5 m, nas quais se apoiava a faixa de rodagem, com 

4m de largura. Esta ponte foi utilizada durante 43 anos, sendo substituída pela Ponte 

D.Luís I, em 1886, acabando por ser demolida. 

Em 1876, surgiu uma nova ponte, a Ponte Maria Pia (Figura 5.15), que fazia a ligação 

ferroviária entre o Porto e a Estação de Devesas, em Vila Nova de Gaia, sendo assim 

possível a ligação directa entre a cidade do Porto e Lisboa. 

Esta ponte possuía o arco com maior vão construído até aquela data, um arco 

biarticulado que suportava o tabuleiro ferroviário de via simples através de pilares de 

treliça [24]. O tabuleiro da ponte tinha 354,375 metros com 4,5 metros de largura, estando 

a 61,28 metros acima do nível das águas do rio. Nesta construção foram utilizados cerca 

de 1600 toneladas de ferro, pertencendo ao arco cerca de 640. O arco com 160 metros 

de corda, era constituído por duas curvas parabólicas com diferentes raios de curvatura, 

que se cruzam nos encontros e que distam 10 metros no centro do arco, sendo a flecha 

do intradorso de 37,5 metros. Esta ponte foi inaugurada em 1877, servindo os 

caminhos-de-ferro durante 114 anos, até 1991, sendo substituída pela ponte de S.João  [24] 

[81]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15: Pormenores da Ponte Maria Pia  
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A Ponte Maria Pia em via única constituiu só por si, um ponto de estrangulamento à 

circulação ferroviária, não só pela limitação de velocidade, de 20 km/h mas também 

pela reduzida capacidade de circulação que permitiu 5 a 6 comboios por hora, no 

conjunto dos dois sentidos e ainda a restrição à carga por eixo. 

Em 1881, surgiu uma nova ponte que visava substituir a Ponte Pênsil. Inaugurada em 

1886, a Ponte Luís I (Figura 5.16) era constituída por dois tabuleiros metálicos 

sustentados por um grande arco de ferro e por cinco pilares. Esta ponte tinha um 

comprimento de 395 metros, com uma largura de 8 metros, tendo uma faixa de rodagem 

com 5,5 m e passeios com 1,25m [24] [81]. Utilizou-se cerca de 165 toneladas de ferro nos 

pilares, 1660 t no arco, 130 t para a suspensão do tabuleiro inferior, 663 t para o 

tabuleiro superior e 428 t no tabuleiro inferior totalizando cerca de 3046 toneladas de 

ferro utilizadas nesta ponte. O pavimento do tabuleiro inferior encontrava-se a 11,7 

metros de altura e o do superior a 60,0 metros do nível das águas do rio  [24].  

O arco era formado por duas curvas parabólicas, tendo de corda 172 metros e de flecha 

cerca de 44,6 metros. Os encontros do arco eram de cantaria e servem de base a dois dos 

pilares que sustentam o tabuleiro superior. Esse tabuleiro apoiava-se do lado de Gaia, 

num encontro de cantaria e num pilar de ferro com base em cantaria, e do lado do Porto 

em dois pilares e num encontro em cantaria [24] [78] [81]. Em 1886, foi inaugurado o 

tabuleiro superior, tendo o tabuleiro inferior entrado em funcionamento mais tarde  [24] [87]. 

 

Figura 5.16: Pormenores da Ponte Luís I 
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Por volta do ano de 1891 é inaugurado o Funicular dos Guindais (Figura 5.17), criado 

para facilitar a circulação entre a parte mais alta da cidade e a zona ribeirinha, que 

utilizava os novos materiais da época como o ferro e o vidro, respondendo assim aos 

novos desafios de alterações urbanísticas e dos transportes. Este elevador tinha um 

comprimento total de 415,9 m entre a estação superior e a inferior. A via-férrea era um 

carril fixo em travessas de carvalho ou perfis de aço, em via dupla numa plataforma 

com uma largura de 7,8 m escavado na pedreira dos Guindais, sendo o resto do percurso 

numa via simples com uma largura com 4,2 m de largura [85]. Este elevador deixou de ter 

uso em 1894, reabrindo por volta do ano de 2004. 

  

Figura 5.17: Funicular dos Guindais (fonte: arquitecturadoferro.blogspot.com) 

Em anexo, na tabela 23 estão as características das primeiras construções mais 

marcantes na cidade do Porto. 

5.6.1. Novos equipamentos de circulação 

Surgiram novos equipamentos ligados à circulação, como a Ponte da Arrábida em 1963. 

Mais recentemente surgiram a Via de Cintura Interna, as novas pontes de São João, em 

1991, e do Freixo, em 1995, ajudando à diversidade e expansão da cidade do Porto para 

os seus subúrbios. 

Por volta do ano de 1956, construiu-se uma nova ponte, a Ponte da Arrábida (Figura 

5.18), ficando concluída no ano de 1963, devido essencialmente ao aumento de tráfego 

na cidade. Primeiramente estava pensada para ser uma ponte que servisse tanto a 

circulação rodoviária, como a ferroviária, mas rapidamente alterou-se devido ao seu 

elevado custo, ficando mais económico, a construção de pontes independentes [61] [62].  
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Devido a variados condicionamentos, o engenheiro responsável, Prof. Engenheiro 

Edgar Cardoso, chegou à conclusão que o rio teria de ser transposto por uma ponte com 

uma estrutura principal de vão único, sem apoios intermédios. Depois de vários 

projectos apresentados, a proposta aceite foi a que consistia na construção desta nova 

travessia em betão armado. 

A ponte era composta por um grande arco central apoiado nos maciços rochosos nas 

duas margens, com 270 m de vão e 52 m de flecha, arco este constituído por duas 

“costelas” ocas, paralelas, de 8m de largura cada, ligadas entre si por contraventamento 

horizontal e transversal, tendo o tabuleiro uma largura de 26,5m. Estas costelas eram o 

apoio de um tabuleiro de múltiplos vãos de 20 m cada, através de pilares de secção 

rectangular oca. 

Esta nova ponte deveu-se essencialmente ao enorme tráfego médio diário que o 

tabuleiro superior da Ponte Luís I tinha, justificando assim a construção da Ponte da 

Arrábida. 

Este projecto desta nova ponte teve uma particularidade, devido ao cimbre para o arco, 

sendo uma operação bastante complicada, no qual foi feita faseadamente. Segundo o 

livro Ponte da Arrábida sobre o Rio Douro, e seus acessos, a montagem do cimbre foi 

esquematizada da seguinte forma: 

“a) Montagem dos caixões do primeiro troço, apoiados nos blocos de betão nas 

nascenças, nas  duas margens, com auxilio de «derricks» instalados na margem. 

b) Montagem dos caixões do segundo troço apoiados nos primeiros troços e em pórticos 

de betão armado, construídos nas margens para este efeito e para amarração contra o 

vento. Os caixões foram elevados por «derricks» montados sobre o primeiro troço. O 

transporte dos caixões para o local de montagem foi feito por terra nestas duas primeiras 

fases. 

c) A terceira fase corresponde à montagem dos terceiro, quarto e quinto troços, já 

transportados sobre batelões e elevados também por «derricks» instalados sobre troços 

anteriormente montados. 



Capítulo 5 – Breve História das Infra-estruturas e Transportes na Cidade do Porto 

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                          154 

 

d) Seguiu-se o lançamento dos sexto e sétimo troços do cimbre, análogo à operação 

anterior, com a montagem dos cabos superiores de amarração com os respectivos 

dispositivos de tracção instalados no tabuleiro. 

e) Terminou-se o lançamento da consola com a montagem do oitavo troço, procedendo-

se em seguida, à instalação dos dispositivos destinados à elevação do tramo central. 

f) A ultima fase de montagem – sem duvida a mais espectacular – terminou com a 

elevação do tramo central, peça com cerca de 78 m e 500 toneladas transportada para o 

local da ponte sobre a barca «Marieta» da Administraçao-Geral dos Portos do Douro e 

Leixões por três rebocadores, dois à frente e um atrás.” [98]  

Posteriormente construíram-se os pilares sobre o arco, e mais tarde o tabuleiro da ponte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18: Pormenores da Ponte da Arrábida 

A Ponte São João (Figura 5.19) foi construída por no ano de 1991, estando situada a 

180 metros a montante da Ponte Maria Pia, sendo projectada para via dupla com 

velocidades de 120 Km/h. A C.P. adquiriu o cimbre, contraventamentos e muitas outras 

peças ao construtor da ponte da Arrábida com a finalidade de ser utilizado na construção 

da ponte ferroviária sobre o Douro. Previa-se nessa altura a utilização desses elementos 

na nova ponte ferroviária e a sua construção situava-se a montante da Ponte Maria Pia, a 

cerca de 26m por ser o local onde se adaptava o arco do cimbre que ia funcionar como 

estrutura resistente. Dada a proximidade da ponte Maria Pia, que entretanto foi 
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considerada monumento nacional e a aplicação deste material tirar visibilidade á ponte 

foi inviabilizada esta localização e a utilização deste cimbre. Assim a nova localização 

surgiu onde se situa nos dias de hoje. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19: Pormenores da Ponte de São João 

A Ponte do Freixo (Figura 5.20) tinha a particularidade de ser constituída por duas vigas 

gémeas afastadas de 10 metros ao longo de toda a extensão, sendo a sua localização a 

montante das outras pontes. Esta possui 8 vãos, tendo o principal 150 metros, sendo que 

os outros possuem 115m de comprimento. 

  

Figura 5.20: Várias vistas da Ponte do Freixo 

O Porto depois destas mudanças ao longo das épocas passou a ser condicionada e 

limitada pelo rio Douro, o oceano Atlântico e a estrada da Circunvalação, possuindo 

uma área de 41,5 km
2
, passando a ser o principal pólo da região norte [64]. 

A VCI, designada por Via de Cintura Interna (Figura 5.21(a)) é uma auto-estrada em 

forma circular que contorna a zona central das cidades do Porto e de Vila Nova de Gaia, 

com uma extensão de 21 km. A construção (Figura 5.21 (b)) desta estrada demorou 

cerca de 43 anos, tendo o primeiro troço sido construído a partir de 1963, e o último 

mais recentemente em 2007. 
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Esta auto-estrada foi construída com o intuito de descongestionar o trânsito presente na 

cidade do Porto como de Gaia, provocado pelo tráfego regional em zonas residenciais, 

industriais, comerciais, universitárias e desportivas, assim como fazer a ligação com 

outras estradas com direcção a Viana do Castelo, Braga, Guimarães e Penafiel. 

  

a) Troço da auto-estrada   (b) Construção da VCI 

                   (fonte: www.wikipedia.com)  

Figura 5.21: Via de Cintura Interna 

Outros grandes investimentos de circulação surgiram como: o Metro do Porto em 2002, 

a nova ponte sobre o rio Douro, a Ponte do Infante (Figura 5.22), como também na 

construção de novas vias rápidas e auto-estradas, melhorando assim o tráfego na cidade 

do Porto. 

A Ponte do Infante é a mais recente de todas as pontes construídas na cidade do Porto. 

Trata-se de uma ponte com um tabuleiro com 371 metros de extensão de comprimento 

por 20 metros de largura. Esta teve a particularidade de obter um recorde mundial 

devido a uma solução de arco “Tipo Maillart” com uma relação vão/flecha de 11,2 para 

um vão de arco com 280 metros. Esta ponte é constituída por uma viga-caixão, com 4,5 

metros de altura, apoiando-se num arco flexível com 1,5 metros de espessura. 

 

  

 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/
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Figura 5.22: Ponte do Infante 

Na Figura 5.23. estão localizadas as últimas quatro pontes construídas na cidade do 

Porto, sendo que na Tabela 24 estão o período de construção, os autores do projecto 

como também algumas curiosidades. 

 

Figura 5.23: Localização das últimas pontes construídas 
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5.6.2. Mobilidade do tráfego motorizado 

Embora o parque automóvel tenha crescido de forma gradual entre 1960/1970, nessa 

época, não era de difícil conseguir um lugar de estacionamento no centro urbano da 

cidade do Porto, excepto, como é óbvio em algumas ruas do centro histórico e com 

características medievais, estreitas, e com acessos por degraus. O tráfego automóvel 

fazia-se com alguma fluidez. A rede viária existente, ia respondendo às necessidades da 

população residente e da população flutuante e da que diariamente se deslocava para 

trabalhar nas várias actividades, indústria, comercio e serviços. 

Esta situação foi-se agravando e mais acentuadamente a partir de 1975. Os veículos 

automóveis, transporte individuais aumentaram muito e por via da melhoria das 

condições de vida, os transportes colectivos rodoviários não respondiam quer em 

qualidade quer em frequência por dificuldade de se movimentarem, não cumpriam 

horários devido aos engarrafamentos, velocidade comercial muito baixa e a pontos de 

estrangulamento na rede viária que se foram instalando um pouco por toda a cidade. 

As acessibilidades à cidade eram feitas por: 

 Via rodoviária e do sul (travessia do rio Douro) 

 Ponte D.Luís I, tabuleiro inferior e superior 

 Ponte da Arrábida 

 Via rodoviária e do Norte 

 Braga – Porto (via Famalicão, S.Mamede) 

 Guimarães – Porto (via S.Tirso,…da Maia) 

 Vila Real – Porto (via Amarante, Marco, Valongo) 

 Valença - Porto (via Viana do Castelo - Póvoa de Varzim – V.Conde – 

Maia) 

Eram estes os principais corredores de ligação por via rodoviária com os 

constrangimentos e engarrafamentos que se começaram a verificar, nomeadamente na 

Ponte D.Luís e na chegada à estrada da circunvalação, estrada que circundava a cidade e 

fazia fronteira com os concelhos limítrofes, Matosinhos, Maia e Gondomar. Apenas 

havia um troço de auto-estrada que ligava os Carvalhos às Pontes da Arrábida com 

cerca de 12 km. Outras acessibilidades faziam-se por via ferroviária como: 
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 Via ferroviária – Destino Estações de Campanha e S.Bento 

 Do Sul – comboios suburbanos vindos de Aveiro com destino a 

Campanhã e S.Bento 

 Do Norte – as linhas do ramal de Braga, Minho e Douro, sendo no que 

respeita ao transporte de passageiros os caminhos provenientes do Marco 

de Canaveses 

 Via ferroviária – destino Avenida de França e Trindade 

Os comboios das linhas de via estreita de Guimarães e Póvoa de Varzim, sendo que da 

linha da Póvoa o débito de passageiros era muito elevado, sob a Estação da Trindade
 [45]

.  

Estas linhas desactivadas para dar lugar ao Metro em 2001. 

 

5.6.3. Planeamento Urbano 

Com o aumento da construção de habitações e o aumento gradual do trânsito na cidade 

sobretudo a partir dos anos 1960/1970 houve necessidade de desenvolver politicas de 

planeamento urbano. 

Uma deficiente e inadequada rede viária e de transportes, e a melhoria do nível de vida 

das populações que levou à aquisição e utilização do transporte individual trouxe uma 

situação insustentável no centro urbano, tendo ficado cada vez mais desordenado. 

Através destes avanços todos, tomaram-se algumas medidas e criaram-se grupos de 

trabalho para análise e apresentação de propostas com vista a resolução da situação que 

entretanto se ia agravando. Um centro urbano sem transportes públicos e eficazes nunca 

poderia oferecer uma mobilidade de qualidade aos seus habitantes. 

Assim, foi criado em 1975, a G.E.E.P, Grupo de Estudo do Plano de Transporte da 

Região do Porto, na dependência da D.G.T.T., Direcção Geral de Transportes 

Terrestres, e composta por técnicos das várias entidades, públicas e privadas 

interessadas no transporte na região do Porto e coordenados por especialistas suíços [102]. 

Assim, houve que actuar com medidas de simples implementação, mas que se notasse a 

sua eficácia num prazo muito curto. Foram assim criadas as ruas de peões e os 

correctores reservados ao transporte de serviço público para circulação de autocarros, 

táxis, bombeiros, P.S.P, ambulâncias e outros serviços de urgência. 

 



Capítulo 5 – Breve História das Infra-estruturas e Transportes na Cidade do Porto 

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                          160 

 

5.6.4. Fluidez de tráfego 

Foram tomadas ao longo dos anos medidas no sentido de corrigir a situação que existia 

e que se vem notando numa melhor fluidez de tráfego por eliminação de pontos de 

estrangulamento, para isso, eis algumas acções que têm contribuído: 

1) Em 1940 foi construído o primeiro túnel rodoviário designado por Túnel da 

Ribeira, com 200 metros de comprimento, escavação em rocha granítica, e que 

demorou a construir 10 anos. Com este túnel a circulação automóvel que pela 

estrada marginal e tabuleiro inferior da Ponte D.Luís I se dirige de e para o 

centro do Porto, veio aliviar o tráfego junto ao rio Douro na Ribeira. Por baixo 

deste túnel passa o da Linha da Alfandega e que esta desactivado. 

2) Túnel de Faria Guimarães - Estrutura em betão armado e que veio facilitar a 

circulação das viaturas quer se dirigem da baixa para a VCI, Via de Cintura 

Interna e desta às auto-estradas para Valença. 

3) Túnel do Campo Alegre - Na zona da Boavista para ligação à Ponte da 

Arrábida 

4) Túnel da Corujeira - Ligação da Praça da Corujeira à Avenida Fernão de 

Magalhães 

5) Túnel de Ceuta - Liga a Praça de Filipa de Lencastre às Ruas de D.Manuel II e 

D.Tiago de Almeida 

6) Túnel das Antas - No plano pormenor das Antas, com a construção do Estádio 

do Dragão foi construído um túnel a ligar a Avenida Fernão de Magalhães 

com os acessos á VCI. 

7) Cais das Pedras – este viaduto é uma estrutura mista de aço e betão pré-

fabricado com cerca de 400 metros, em curva e sobre o rio Douro. Tem uma 

largura de 7 metros e um passeio de cada lado de 1,5 metros. 

8) Via do Castelo do Queijo 

9) Viaduto Gonçalo Cristóvão 

 

Nos últimos anos tem-se verificado uma melhor mobilidade do tráfego motorizado e 

isto por várias situações, nomeadamente: 1) Abertura de novos arruamentos – Via de 

Cintura Interna; 2) Melhoria do pavimento dos arruamentos; 3) Criação dos corredores 

“BUS”; 4) Rede de autocarros; 5) Rede do Metro; 6) Rede Ferroviária; 7) Criação de 
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sentidos únicos; 8) Construção de túneis; 9) Construção de pontes; 10) Novas 

urbanizações; 11) Parques de estacionamento, estações de metro e ferroviária; 12) 

Interfaces; 13) O elevado preço dos combustíveis; 14) Obrigatoriedade de lugares de 

estacionamento nos prédios; 15) Criação de centros comerciais nos concelhos 

limítrofes. 

Um dos grandes problemas com que se debatem os grandes municípios é o trânsito 

automóvel no centro. A rede viária que conduz ao centro e a que existe à muitas dezenas 

de anos e não é fácil a sua alteração. O processo na qualidade e na eficácia dos 

transportes públicos tem sido notório, mas também, nesta matéria é possível melhorar, 

principalmente através da expansão da rede do Metro. 

Um centro urbano sem transportes públicos eficazes nunca poderá oferecer uma 

mobilidade de qualidade aos seus habitantes. 

5.6.5. Os Túneis no Porto 

Os mais antigos túneis existentes no subsolo da cidade do Porto são ou foram 

construídos para os comboios tradicionais. Na tabela seguinte estão descritos os túneis 

ferroviários existentes: 

Túnel Comprimento Via Curiosidades 

Alfândega I 80 única 

Desactivado 
Alfândega II 23 única 

Alfândega 
III 

1327 única 

China I 77 única 

China II 94 dupla 
 

S.Bento 753 dupla 
 

Seminário I 114 única Desactivado 

Seminário II 225 dupla 
 

Trindade 488 dupla 
passou para o 

Metro 

 

Os túneis do Metro Ligeiro de Superfície são: 

1) Campanhã – Trindade 

2) Pólo Universitário – S.Bento 
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3) Túnel de serviço, ligação da Linha Azul à Linha Amarela, com comprimento de 

290 metros 

Os túneis que servem o tráfego motorizado são: 

1) Túnel da Ribeira 

2) Túnel das Antas 

3) Túnel Praça das Flores 

4) Túnel de Ceuta 

5) Túnel Faria Guimarães 

Túnel da ribeira 

Neste estudo faz-se uma referência com mais detalhe ao Túnel rodoviário da marginal 

do Douro, o Túnel da Ribeira (Figura 5.24 (a)), visto ter sido construído com várias 

particularidades. Projectado com a extensão de 171,5m, com arco eléptico (intradorso) 

com largura máxima de 13,50m, rasante com trainel único de 2% de inclinação, 

passeios sobrelevados, pavimento de cubos de granito, método belga em toda a extensão 

do túnel, à excepção dos últimos anéis (lado da rua dos mercadores), onde se utilizou o 

método semelhante ao método alemão, construído entre 1940 e 1950. 

Na época em que foi construído e atendendo aos equipamentos existentes e tipo de 

terreno a atravessar, rocha granítica de boa qualidade foi utilizado o “Método por 

Secções Divididas”, Método belga. 

 

 

(a) Vista actual do túnel   (b) Secção transversal 

Figura 5.24: Túnel da Ribeira 

7 

1 2 2 
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A secção transversal é dividida em partes de acordo com a ordem de escavação. 

Esquema utilizado na Figura 5.24 (b): 1- Escavação da galeria de avanço; 2-

Alargamentos laterais superiores; 3- Betonagem da abobada; 4- Rebaixamento do 

núcleo central; 5- Alargamento laterais inferiores; 6- Betonagem dos pés direitos; 7- 

Regularização da soleira
 [45]

. 

Após a perfuração da galeria de avanço na parte superior, procedeu-se à escavação e em 

seguida ao revestimento da abóbada em toda a sua largura; depois escora-se e reveste-se 

a parte inferior da secção, por tramos sucessivos (a toda a largura ou por partes), para o 

que se terá que escorar a abóbada provisoriamente. 

 

Método alemão ou do núcleo central 

Este método caracteriza-se pela conservação do núcleo centram ou “Stross” para apoio 

da entivação, que se destina a impedir desmoronamentos e consequentes soterramentos. 

Primeiro escavam-se pequenas galerias na ordem que o esquema indica, a entivação 

reduzia-se a um mínimo, os pés direitos construíram-se à medida que se escavava cada 

galeria e como se começava por baixo não eram de temer os assentamentos da abóbada. 

 

5.7. Edifício de Passageiros (E.P.) de S.Bento 

Localização 

A localização de uma estação depende de vários factores que os urbanistas e projectista 

tem de ter em atenção e de acordo com a orientação das Administrações ferroviárias e 

autoridades nacionais e regionais, nomeadamente as Câmaras Municipais. Alguns dos 

pressupostos a considerar: 1) servir os interesses dos aglomerados populacionais; 2) os 

terrenos a expropriar e o seu custo; 3) a qualidade e o ambiente; 4) o espaço disponível 

tendo em vista a sua ampliação futura, aumento de linhas e comprimento útil; 5) a 

possibilidade de instalação de parques de estacionamento automóvel. Esta preocupação 

é mais notória na actualidade. A Refer tem dotado as estações e apeadeiros de parques 

de estacionamento nas linhas que têm sido renovadas ou duplicadas. Na estação da 

Campanhã foi construído nos últimos anos um parque subterrâneo. Em S.Bento existe 
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estacionamento automóvel nos espaços entre os cais e as ruas da Madeira e do Loureiro; 

6) a criação de interfaces com os outros meios de transporte. Actualmente o caminho-

de-ferro tem ligações em S.Bento com o Metro Ligeiro do Porto, autocarros dos 

S.T.C.P. E privados e táxis. 

Interesse histórico 

Pela sua localização no centro da cidade, interesse arquitectónico e painéis de azulejo no 

vestíbulo é um dos ex-líbris, muito visitado e apreciado pelos estrangeiros. É um dos 

edifícios recomendado a visitar no centro histórico. O projecto de arquitectura é da 

autoria do arquitecto Marques da Silva sendo os painéis de azulejo do pintor, ceramista, 

ilustrador e caricaturista Jorge Colaço. 

Estes painéis tratam de vários temas, nomeadamente 4 históricos, 10 painéis regionais, 

10 figuras alegóricas e um friso polícrono representando a evolução dos transportes 

desde a antiguidade até 1916. 

Construção 

A estação (Figura 5.25) foi construída no local onde existia o Convento de Avé-Maria 

de S.Bento, que foi demolido, e que se situava entre as actuais ruas da Madeira e do 

Loureiro, junto à muralha Fernandina, que naquele ponto tinha uma das portas da 

muralha, a porta dos Carros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25: Estação de S.Bento 
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A primeira ideia surgiu em prolongar as linhas em viaduto sobre a Praça Almeida 

Garret, dado haver falta de espaço para construir plataformas com comprimento 

suficiente e com vista ao futuro. Por ser uma solução cara e que obrigava à expropriação 

dos resíduos fronteiros, foi esse projecto abandonado e construído o E.P. Onde 

actualmente se encontra com os inconvenientes que se vieram a verificar, isto é, 

plataformas curtas para os dias de hoje 
[63]

. 

A primeira pedra foi assente a 22 de Outubro de 1900 pelo rei D.Carlos e a rainha 

D.Aurélia. As fundações, no entanto, tiveram início em 2 de Outubro no ângulo da 

Praça Almeida Garret e Rua da Madeira e só a partir de 9 de Novembro de 1903 é que 

as obras prosseguiram a bom ritmo vindo a ser inaugurado em 5 de Outubro de 1916.  

Funções da estação 

Além de estar preparada para a recepção e partida dos comboios em condições de 

segurança e comodidade dos utentes a estação de S.Bento presta outros serviços. Trata-

se de uma estação de topo, isto é, apenas podem chegar e partir as circulações.  

É uma grande estação com instalações para o serviço ferroviário e para prestar outros 

serviços aos passageiros, nomeadamente: 1) sala de informações e venda de bilhetes; 2) 

sala de espera em condições de conforto; 3) serviço de cafetaria; 4) serviço de venda de 

artesanato; 5) existência de parque de estacionamento. Estes serviços são comuns a 

outras estações da dimensão de S.Bento. 

Por ser de topo origina alguma dificuldade no serviço de manobras, principalmente 

quando os comboios são constituídos por carruagens rebocadas por locomotiva, quer 

seja eléctrica ou a Diesel. Com automotoras esta situação é menos gravosa 

economicamente. 

Materiais 

À data da construção, 1900 a 1916, os materiais aplicados eram os tradicionais 

existentes na época, granito em cantaria nas fachadas principais e fachadas posteriores 

com uma espessura de cerca de 0,60m. Os panos de enchimento em perpeanho bem 

como as paredes interiores com funções de estrutura resistente. Na época ainda não 

havia o betão armado aplicado em grandes edifícios. Sendo as alas de R/chão, 1º e 2º 
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andares e existência do vão do telhado, as divisórias são em tabique, painéis de madeira 

com fasquio rebocado com saibro, cal e gesso. O vigamento é em vigas de madeira, 

Riga (Figura 5.26 (a)), e já também com vigas metálicas (Figura 5.26 (b)), sendo o 

soalho dos pisos em riga. A cobertura das linhas e vestíbulo são em estrutura metálica. 

Os pilares para apoio da cobertura das linhas são em ferro fundido. 

 (a) Estrutura do tecto em madeira “Riga”                     (b) Estrutura metálica que suporta o tecto do hall 

Figura 5.26: Pormenores do interior da Estação de S.Bento 

Entre 1967 e 1969 o edifício sofreu alterações sendo construídas uma loja entre o r/chã 

e 1ºandar em parte das alas laterais destinadas a serviços de estação. Aqui já foi 

aplicado o betão armado em lajes e pilares, e divisórias em tijolo. 

O material de cobertura, vidro na zona das linhas, e telha no vestíbulo, alas laterais e 

cais e soletos (ardósia de Valongo nos torreões). Actualmente os torreões, têm a cobrir 

chapas onduladas de fibrocimento pintados de preto e que se nota do exterior. 

O edifício principal é constituído por três corpos principais, vestíbulo com 43x16,40m 

voltado para a Praça Almeida Garrett sendo que os dois corpos laterais têm alas de 

42x13 metros. Os corpos laterais são encimados por 2 torreões, um em cada canto onde 

se encontram instalados os relógios. 
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5.8. Conclusão e considerações finais 

Neste capítulo faz-se um estudo de como os transportes evoluíram ao longo dos tempos, 

e conclui-se que tanto ao nível de transportes individuais como colectivos, a cidade do 

Porto foi sempre evoluindo, no qual se melhoravam também as infra-estruturas. 

Um período que marca a cidade é na época da Arquitectura do Ferro, no qual foi 

pioneira em grandes construções a nível mundial, principalmente através das pontes, 

que a par das outras tornou o Porto como uma cidade conhecida pelas suas grandes 

infra-estruturas de circulação. 

Faz-se referência e destaque aos tipos de linhas existentes, assim como as desactivadas 

na cidade, mostrando o quanto a Engenharia Civil foi importante. 

Actualmente, o transporte que mais se destaca é o Metro Ligeiro de Superfície, o qual 

fazendo a ligação com os concelhos limítrofes, tornou todos os concelhos vizinhos a par 

do Porto como um grande “centro urbano”, o maior a norte do país. 
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Capítulo 6 

 

Conclusão e considerações finais 

 

Este trabalho descreve uma série de mudanças ocorridas na história da Engenharia 

Civil. Estas mudanças foram feitas ao longo dos tempos, sendo possível que novas 

mudanças possam ser incorporadas no futuro com a evolução de novos materiais na 

evolução das estruturas. Mostra-se que a evolução das estruturas vem dependendo e 

continuará a depender do uso de novos sistemas estruturais e de novos materiais 

estruturais, e que a iniciativa e a criatividade dos futuros engenheiros civis na concepção 

de novos sistemas estruturais e na busca de novos materiais é que possibilitarão o 

progresso futuro das construções. 

A história da engenharia é assim um veículo muito adequado para mostrar que o 

importante para a engenharia é o desenvolvimento do conhecimento do comportamento 

qualitativo das estruturas e da arte das concepções estruturais, que sempre foram as 

bases de todos os grandes projectos da história. É sobre este conhecimento que se faz o 

retrato da história da Engenharia Civil na Europa e se faz uma comparação com 

Portugal e mais tarde na cidade do Porto. 

Nos primórdios das civilizações as populações viviam em pequenos locais e serviam-se 

dos meios de que dispunham nas proximidades. A força humana e os materiais naturais 

existentes nos locais de residência eram os utilizados. Normalmente os materiais eram 

poucos e quase sempre os mesmos, isto é, pedra existente em cada região, como 

madeira, barro, tijolo, argamassa, água e já nos séculos XVIII e XIX, ferro e aço e no 

século XX o betão armado e pré-esforçado.  

À medida que iam aparecendo novos materiais, as técnicas construtivas iam evoluindo, 

favorecidas pelos conhecimentos transmitidos por outras civilizações já que os meios de 

transporte foram também acompanhando essa evolução embora muito lentamente. 
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As secções das alvenarias resistentes dos edifícios de habitação e monumentos foram 

reduzindo à medida que o conhecimento dos materiais e sua divulgação se iam passando 

de região para região, de modo lento face aos meios de transportes rudimentares 

existentes e que também foram evoluindo ao longo dos tempos. 

A civilização greco-romana teve a sua preponderância nos dez séculos que decorreram 

entre 600 a.C. e 400 a.C. foi nesta época que a construção mais se desenvolveu tendo 

em vista a aplicação de mais e melhores materiais. Utilizaram as pedras que hoje se 

utilizam como o granito, basalto, mármore branco e colorido, madeira e ferro. Os 

templos da Grécia Antiga eram em geral construídos com blocos de pedra talhados com 

muita precisão, juntos e sobrepostos sem argamassa. Nas coberturas eram usadas telhas 

de barro sobre estruturas em madeira, sendo que as colunas com os seus capitéis 

tornaram-se uma imagem de marca do período grego. A distância entre as colunas era 

reduzida sendo uma necessidade estrutural, pois não se podiam ter grandes distâncias 

entre colunas, pois a pedra tem uma fraca resistência à tracção. 

Mas foi no tempo dos Romanos que aconteceu um dos, e senão o maior momento mais 

importante para a civilização, em que se deu um enorme passo na construção de 

edifícios. Além de construírem templos, os Romanos aproveitaram as suas inovações para a 

construção de outras estruturas como foram as estradas, pontes, aquedutos, faróis e portos.  

Os Romanos usaram novas técnicas introduzidas na construção de paredes, em que 

usavam tijolo ou pedra à vista e preenchiam o seu interior com bitumen, uma forma 

primitiva do betão usado actualmente. Este tipo de betão inicialmente era utilizado para 

o enchimento de vazios, muito usado na construção de muralhas de fortificações e obras 

portuárias. Noutras construções, os Romanos usavam uma outra técnica que consistia 

numa massa de argamassa, saibro, cascalho e desperdícios de tijolos e telhas, sendo o 

aspecto exterior melhorado com revestimento de tijolos, placas de mármore, calcário ou 

estuque. 

Os Romanos utilizavam todo o tipo de materiais que, antes deles, haviam sido 

empregados pelos Gregos entre outros (argila, pedra, mármore, madeira). A argamassa 

utilizando pozolana com cal, possivelmente, era a durabilidade das construções romanas 

e que aparecem ainda nos nossos dias. O cimento pozolano que os romanos fabricavam 
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desde 150 a.C. misturando cal com uma cinza vulcânica existente próximo de Puzzuoli 

em Itália. Misturando pedra e tijolo obtinham um betão com que aplicavam nas 

fundações e ergueram paredes e abóbadas.  

As técnicas de construção adaptavam-se aos materiais existentes localmente. A 

cobertura dos telhados baseava-se no sistema grego utilizando, como hoje, telhas de 

barro. Para diminuir o risco de incêndios a madeira utilizada era besuntada (tratada) 

com alúmen. Para a elevação dos elementos pesados na construção eram utilizados 

guindastes de roldanas sendo a sua movimentação feita por grande quantidade de 

homens. 

Este povo introduziu na construção um novo elemento, o arco, e com esta inovação 

estrutural tornou-se possível a construção de maiores vãos. Nestes elementos é comum 

encontrar-se apenas esforços de compressão, não sendo necessário nenhuma resistência 

à tracção, possuindo assim uma resistência à deformação ou ao movimento enorme. 

Através deste novo elemento os Romanos construíram pontes e aquedutos por todo o 

lugar por onde passaram. 

Terminado este império, muitos outros surgiram, cada um com os seus princípios, 

variando essencialmente nos novos elementos estruturais que inventavam, assim como 

na aplicação de novas técnicas. 

Por volta do ano 1000, muitas das construções que mais ilustram esta época foram a 

construção de novas igrejas, mosteiros e catedrais monumentais, a fim de mostrar a 

grandeza da Igreja por todas as comunidades. Até ao século XI, os edifícios eram 

construídos essencialmente em madeira, excepto os monumentos mais importantes. 

Mas, com o passar dos tempos a madeira deu o lugar à pedra.  

A utilização da pedra, passou a ter certas particularidades como: tornou-se mais cara, 

era precisa mão-de-obra especializada, tinha de ser transportada para o local da obra, 

assim como a técnica de construção evoluía ao longo dos tempos. 

No século XIII acentuou-se a construção de catedrais e outras grandes edifícios, mas 

agora já com a existência de projectos e orientação de engenheiros e arquitectos. 
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Passou a ser moda as construções colossais e imponentes, onde os pedreiros conseguiam 

aproveitar todas as potencialidades do material, surgindo no estilo gótico, no século 

XIII. Nesta altura, os edifícios eram vistos com entusiasmo pelo seu tamanho, e isso 

advém da altura das catedrais construídas. As naves eram largas e tinham telhados de 

madeira, até que a certa altura começaram a ser feitas abóbadas de pedra, diminuindo 

assim a largura das naves. Embora estas abóbadas fossem pesadas começaram por se 

apoiar sobre apoios de secção pequena. Nesta época surgiu o arco quebrado substituindo 

assim o arco de volta perfeita, permitindo uma redução no peso da estrutura, 

proporcionando uma flexibilidade na arquitectura, pois a sua forma permitiu resolver os 

problemas de geometria formados pela intersecção de diferentes abóbadas com 

diferentes aberturas. A madeira era utilizada para fazer os cimbres que ajudavam na 

construção das abóbadas, sendo também utilizada nos andaimes. Outro elemento 

também muito importante foi a utilização dos contrafortes e arcobotantes, em que o 

primeiro sustentava a pressão da abóbada, e há medida que a altura da nave central 

aumentava, surgiu o arcobotante que projectava até aos contrafortes todos os impulsos 

da abóbada.  

É no Renascimento que começam a ser lançadas as bases da engenharia moderna. Nesta 

época que começa-se a esboçar as técnicas construtivas baseadas em estudos técnicos e 

não no empirismo utilizada em épocas anteriores. Os edifícios eram caracterizados por 

formas regulares e simetria geométrica. Neste período surgiram as cúpulas que eram 

caracterizadas pelo uso de nervuras e pela construção de duas membranas, permitindo 

esta técnica a redução do peso da estrutura. A engenharia renasce no fim da Idade 

Média e vai atingir a força que teve na civilização clássica. 

O empirismo utilizado na construção civil na Idade Média começa a desaparecer nesta 

época, dando lugar à construção baseada em estudos e projectos e de acordo com os 

princípios da Resistência dos Materiais graças aos estudos e publicação de Leonardo Da 

Vinci, Galileo, Robert Hooke e outros. A Engenharia Civil desenvolveu-se muito a 

partir de finais do século XVIII aos nossos dias e duma maneira geral a nível mundial. 

Do empirismo e execução de obras por comparação com outras já realizadas a 

tecnologia da construção foi progredindo graças aos grandes investigadores da física, 

matemática, teoria da resistência dos materiais e elasticidade, criação de escolas de 
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Engenharia, laboratórios de investigação e ensaio de materiais, à descoberta de novos 

materiais, nomeadamente a partir da Revolução Industrial que começa em Inglaterra e 

Bélgica em 1803 e se foi expandindo pelos diferentes países da Europa. É nesta época 

que se desenvolve a máquina a vapor de alta pressão e a melhoria das condições do 

fabrico do ferro e aumento da capacidade e sua qualidade. É assim que surgem os carris 

de ferro para caminhos-de-ferro e se desenvolve a sua aplicação nas pontes metálicas 

sobretudo em caminhos-de-ferro. 

Por outro lado os materiais usados até à Revolução Industrial, nomeadamente pedra, 

tijolo, madeira veio juntar-se o ferro. Aos materiais tradicionais usada em todas as 

civilizações existentes em cada região ou local à acrescentar o aparecimento do ferro na 

construção. Começa aqui a Revolução Industrial na Construção Civil. A Revolução 

Industrial tornou-se num importante marco histórico na construção, pois com o fabrico 

rápido e em série do aço e com o aparecimento do betão armado, houve uma evolução 

radical nas técnicas de construção. 

Assim com o aparecimento da construção metálica e o desenvolvimento do betão 

armado, a pedra, como material estrutural, sofreu um forte impacto principalmente pelo 

facto de só resistir a esforços de compressão ao contrário dos novos materiais usados, 

que também tinham um bom comportamento à tracção, permitindo assim obter novas 

formas. Nesta altura surgiram grandes obras de Engenharia tais como caminhos-de-

ferro, novas pontes, barragens, fabricas, navios entre outros. 

Foi assim já no século XX que surgiram as estruturas em betão simples e betão armado 

e que devido à sua boa resistência, o seu baixo custo e à sua flexibilidade para criar uma 

diversidade de formas para os seus elementos estruturais, tornou-o no material mais 

usado no século XX. O betão armado nasce assim do acaso, empirismo e de 

experiencias do francês Joseph Monier que registou as patentes em 1873 e 1878. 

Após a segunda grande guerra mundial (1939-1945) que, como todas as guerras, trouxe 

a miséria e destruição, levou a que os governos procurassem juntamente com os 

técnicos modos de resolver os problemas da habitação a ritmos elevados. Foram, assim, 

desenvolvidos estudos com vista à procura das soluções e introdução de elementos pré-

fabricados na construção civil. 
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Embora algumas obras tenham sido realizadas no final do século XIX ainda antes de 

serem estabelecidas as bases científicas de cálculo, só em 1906 é que aparece o primeiro 

regulamento em França baseado em estudos de obras já realizadas. 

Portugal acompanhou toda esta evolução ao nível da construção civil, construindo 

igualmente, mas sempre mais tarde obras representativas dos períodos mencionados. 

Um período que não se teve conhecimento de construções caracterizadas, foi no período 

grego, mas assim como outros povos são destacados em muitos dos livros de consulta a 

sua manifestação em Portugal, mas não ao nível da construção de edifícios. 

Existiu um estilo particularmente português, o manuelino, uma mistura das formas 

arquitectónicas do gótico com a renascentista, construindo-se de norte a sul do país muitos 

edifícios. 

No capítulo 4, tentou-se perceber e compreender de construções existentes na cidade do 

Porto, destacando as obras mais emblemáticas e significativas da evolução da 

Engenharia Civil na cidade. Verificou-se que a cidade do Porto foi muito importante, e 

que devido à sua localização tornou-se no principal pólo de intervenções no norte do 

país. Conseguiu-se igualmente apresentar o tipo de construções mais utilizadas nas 

construções antigas, tentando sempre que se pode dar exemplos. 

 Através deste estudo permitiu perceber que a cidade do Porto é uma cidade antiga em 

que muitos dos seus edifícios foram construídos no período barroco e neoclássico, 

dando maior destaque a Nicolau Nasoni, um arquitecto italiano que chegou ao Porto em 

1725, que projectou muitos das obras mais marcantes da cidade. Outra época que marca 

a cidade é na época da Arquitectura do Ferro, no qual foi pioneira em grandes 

construções a nível mundial.   

Mostra igualmente que o crescimento populacional e o perímetro da cidade ao longo 

dos tempos foram aumentando, o que não acontece hoje em dia. A cidade já não tem 

mais por onde crescer, assim como existe uma diminuição da população devido a 

variados factores, pois além do crescimento de novos concelhos vizinhos como 

alternativa ao Porto, com cada vez melhores condições de vida, as populações estão a 

envelhecer, procurando os jovens casais para instalar a sua vida nos concelhos 

limítrofes. Através destas e outras razões ao nível dos transportes foi pioneira nos mais 
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variados tipos, tanto individuais e colectivos, sendo de destacar actualmente o Metro 

Ligeiro de Superfície. 

Desde os primórdios da existência humana que o Homem necessitou para a sua 

sobrevivência, de se deslocar na procura de alimentos. De início a pé ou no dorso de 

animais até que, com a descoberta da roda, começou a desenvolver-se os meios de 

transporte com rodas. Era um meio muito rudimentar.  

Em Portugal e no Porto em particular era também esta a situação. As deslocações 

faziam-se no interior da muralha fernandina com ruas estreitas, algumas empedradas, 

sinuosas e bastante íngremes. As deslocações no interior eram a pé e quando iam para o 

exterior era feito em carros puxados por bois ou cavalos. Primeiro foi aplicada a força 

humana a que se seguiu a tracção animal, vapor e eléctrica, conforme é descrito no 

capítulo 5 referente às infra-estruturas, estradas, ruas e os diferentes modos de 

transporte que foram sendo utilizadas à medida que o conhecimento e a invenção da 

máquina a vapor e tecnologia dos materiais, nomeadamente o ferro se foram 

aperfeiçoando até chegarmos aos nossos dias. No que respeita às infra-estruturas, as 

ruas foram sendo melhoradas e construídas outras mais largas e com pavimentos em 

paralelepípedo de granito a que se seguiu a civilização de betuminosos, que dão melhor 

andamento aos transportes. Também as estruturas ferroviárias têm sido melhoradas em 

termos de estudo da plataforma da via, traçado e materiais aplicados, tendo a velocidade 

aumentado.  
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Tabela 1: Principais edifícios da construção grega 

 

 

Nome Data de 

construção 
Autor Função Localização 

Pompeia 200 a.C. 

Desconhecido 

Cidade Pompeia Itália 

Aqueduto Pont du 

Gard 
19 a.C. Aqueduto Nimes França 

Coliseu de Roma 70 Arena Roma 

Itália 

Termas de Adriano 127 Termas Tripoli 

Panteão 128 
Local de 

culto 
Roma 

Vila Adriana 134 Palácio Tivoli 

Termas de Carcala 216 Termas 

Roma Arco de 

Constantino 
312 Monumento 

 

Tabela 2: Principais edifícios da construção romana 

 

 

 

 

Nome Data de 

construção 
Autor Função Localização 

Templo de Hera 600 a.C. 

Desconhecido 

Local de 

Culto 

Olimpia 

Grécia Templo de Ceres 500 a.C. Paestum 

Templo de Alfaia 490 a.C. Egina 

Templo de Neptuno 460 a.C. Campânia Itália 

Pártenon 438 a.C. 
Ictinos e 

Calícrates 
Atenas Grécia 

Templo de 

Erecteion 
406 a.C. Desconhecido 

Templo de 

Artemisa 
356 a.C. 

Demétrio e Peónio 

de Éfeso 
Éfeso Turquia 

Teatro do Epidauro 350 a.C. Policleto Teatro Argólida Grécia 
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Nome Data de 

construção 
Autor Função Localização 

Basílica de Santa Sofia 532 Isidoro de Mileto e 

Antémito de Tralles 

Local de 

culto 

Istambul Turquia 

Igreja dos Santos 

Teodoros 
1065 Desconhecido Atenas Grécia 

Basílica de São 

Marcos 
1096 

Domenico 

Contarini 
Veneza Itália 

Catedral de S.Basílio 1561 Barma e Posnik 

Yakovlev 
Moscovo Rússia 

 

Tabela 3: Principais edifícios da construção bizantina 

 

Nome 
Data de 

construção 
Autor Função Localização 

Mesquita de Córdova 987 ABD Ar-Rahman 
Local de 

culto 
Córdova 

Espanha 

Pátio dos Leões 1390 Desconhecido Palácio Granada 

Mesquita 

Suleymaniye 
1557 Sinan 

Local de 

culto 
Istambul Turquia 

Mesquita do Sultão 

Ahmed 
1616 Sedefkar Mehmet 

Aga 
 

Tabela 4: Principais edifícios da cultura islâmica 

 

 

Nome Data de 

construção 
Autor Função Localização 

San Miguel de 

Escalada 
913 Rei Garcia 

Local de 

culto 

Léon Espanha 

Catedral de 

Speyer 
1030 Desconhecido Speyer Alemanha 

Catedral de Pisa 1063 Buschetto Di Giovanni 

e Rainaldo 
Pisa 

Itália 
Baptistério de 

Parma 
1196 Benedetto Antelami Baptistério Parma 

Santiago de 

Compostela 
1211 Desconhecido Local de 

culto 
Compostela Espanha 

 

Tabela 5: Principais edifícios da construção romana 
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Nome Data de 

construção 
Autor Função Localização 

Catedral de Notre-

Dame 
1163 Bispo de Sully 

Local de 

culto 

Paris 

França 

Catedral de Reims 1211 Jean D´orbais e Jean le 

Loup 
Reims 

Catedral de 

Chartres 
1230 Desconhecido Chartres 

Catedral de 

Beauvais 
1247 Desconhecido Beauvais 

 

Tabela 6: Principais edifícios da construção gótica em França 

 

 

Nome Data de 

construção 
Autor Função Localização 

Catedral de 

Burgos 
1221 

Desconhecido 
Local de 

culto 

Burgos Espanha 

Catedral de Siena 1226 Siena Itália 

Catedral de 

Colónia 
1248 Gerardo de Colónia Colónia Alemanha 

Mercado de 

Tecidos 
1286 Desconhecido Edifício 

Público 
Bruges Bélgica 

Catedral de Ulm 1377 Ulrich Von Ensingen Local de 
culto 

Ulm Alemanha 

Câmara de 

Bruxelas 
1402 

Jacob Van Thienen e 

Guillaume 

Edifício 

Público 
Bruxelas Bélgica 

Capela do King´s 

College 
1515 Henrique VI 

Local de 

culto 

Cambridge Inglaterra 

Catedral de 

Segóvia 
1525 Juan Gil de Hontañón Segóvia Espanha 

 

Tabela 7: Principais edifícios da construção gótica no continente europeu 

 

Nome Data de 

construção 
Autor Função Localização 

Hospital dos 

Inocentes 
1427 

Filippo Brunelleschi 

Hospital 

Florença 

Itália 

Cúpula da catedral 1436 
Local de 

culto 

Biblioteca de 

S.Marcos 
1553 Jacopo Sansovino Biblioteca Veneza 

Palazzo Marino 1558 Galeazzo Alessi Residência Milão 

Cúpula da catedral 1591 Michelangelo 

Buonarotti 

Local de 

culto 
Roma 

 

Tabela 8: Principais edifícios da construção renascentista em Itália 



Anexos  

 

História da Evolução da Engenharia Civil                                                                                           174 
 

 

Nome Data de 

construção 
Autor Função Localização 

Château de 

Chambord 
1547 Domenico da 

Cartona 
Palácio Chambord França 

C.M.Antuérpia 1556 Cornelis Floris Edifício 

Público 
Antuérpia Bélgica 

El Escorial 1582 Juan Bautista de 

Toledo 
Palácio 

Escorial Espanha 

Palais de 

Fontainebleu 
1586 Gilles Le Bruton Paris França 

Burghley House 1587 William Cecil Residência Lincolnshire Inglaterra 

Palácio 

Wallenstein 
1631 Andrea Spezza Palácio Praga Rep.Checa 

 

Tabela 9: Principais edifícios da construção renascentista no continente europeu 

 

Nome Data de 

construção 
Autor Função Localização 

Basílica de São 

Pedro 
1615 Miguel Ângelo Local de 

culto 
Roma Itália 

Palácio de Troja 1696 Jean-Baptiste 

Mathey 
Palácio Praga Rep.Checa 

Les Invalides 1706 Jules Hardouin 

Mansart 
Albergue Paris França 

Karlskirche 1737 Johann Bernhard 
Local de 

culto 

Viena Áustria 

Catedral de 

Salamanca 
1738 Alberto de 

Churriguera 
Salamanca Espanha 

Palácio de 

Versalhes 
1772 Jules Hardouin 

Mansart 
Palácio Paris França 

 

Tabela 10: Principais edifícios da construção do estilo barroco 

 

Nome Data de 

construção 
Autor Função Localização 

Igreja de 

Weltenburg 
1724 Egid Quirin e 

Cosmas Asam Local de 

culto 

Kehlheim 

Alemanha 
Wieskirche 1754 Dominikus e Johann 

Baptist 
Baviera 

Palácio de 

Catarina 
1756 Francesco Rastrelli 

Palácio 

S.Petersburgo Rússia 

Residenz 1772 Johann Neumann Wurzburg Alemanha 

 

Tabela 11: Principais edifícios da construção do estilo rococó 
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Nome Data de 

construção 
Autor Função Localização 

Panteão 1790 Jacques-Germain 

Edifício 

Público 

Paris França 

Alfândega de 

Dublin 
1791 James Gandon Dublin Irlanda 

Portas de 
Brandemburgo 

1793 Karl Gotthard 

Langhans 
Monumento Berlim Alemanha 

Catedral Helsínquia 1852 Carl Ludwing 

Engel 

Local de 

culto 
Helsínquia Finlândia 

 

Tabela 12: Alguns dos principais edifícios do estilo neoclássico 

 

Nome Data de 

construção 
Autor Função Localização 

Ponte de 
Coalbrookdale 

1779 Darby e Prichard Ponte Shropshire Inglaterra 

Halle au Blé 1782 Legrand Jacques e 

Jacques Molinos 
Mercado Paris França 

Palácio de Cristal 1851 Joseph Paxton Edifício 

Público 
Londres Inglaterra 

Viaduto de 
Gabarit 

1881 Gustave Eiffel e Maurice 

Koechlin 
Ponte 

Cantal França 

Ponte Firth of 
Forth 

1882 John Fowler e Benjamin 
Baker 

Edimburgo Escócia 

Torre Eiffel 1889 Gustave Eiffel e Stephen 

Sauvestre 
Torre Paris França 

 

Tabela 13: Alguns das principais construções 

 

Nome 
Data de 

construção 
Autor 

(a) Paço Episcopal (modificado) Século XII (1734) 
Arq. Nicolau Nasoni e Arq. 

Miguel Silva 

(b) Igreja da Misericórdia (modificado) 1555 Arq. Nicolau Nasoni 

(c) Igreja de Santo Ildefonso 1709 Desconhecido 

(d) Igreja e Torre dos Clérigos 1732 

Arq. Nicolau Nasoni 

(e) Palácio do Freixo 1744 

(f) Casa-Museu Guerra Junqueiro 

1746 (g) Casa do Despacho da Ordem Terceira 

de São Francisco 

(h) Igreja da Ordem do Terço 1754 Desconhecido 

(i) Igreja dos Terceiros do Carmo 1756 Arq. José Figueiredo Seixas 

(j) Palácio de São João Novo Século XVIII Arq. António Pereira 

 

Tabela 14: Caracterização de monumentos do estilo barroco 
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Nome 
Data de 

construção 
Autor 

Igreja da Lapa 1755 Arq. José F. Seixas 

Cadeia e Tribunal da Relação 1765 Arq. Eugénio dos Santos 

Hospital de Santo António 1769 Arq. John Carr 

Quartel das Partidas Avulsas / Real Casa 

Pia 
1790 Reinaldo Oudinot 

Teatro Nacional de São João 1794 Arq.Vicente Mazoneschi 

Igrejas dos Terceiros de São Francisco 1795 Arq. António P. de Miranda 

Palácio das Carrancas 1795 Arq. José F. de Paiva 

Igreja da Trindade 1841 Arq. Carlos Amarante 

Palácio da Bolsa (Convento de 

S.Francisco) 
1842 Arq. Joaquim da Costa Lima 

Alfândega Nova 1860 Arq. C. Colson 

Igreja do Bonfim 1874 Arq. José Geraldo da Silva 

Reitoria da Universidade do Porto Século XIX 
Arq. José Silva e Arq. Carlos 

Amarante 

 

Tabela 15: Caracterização de monumentos do estilo neoclássico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 16: Aumento progressivo ao longo do tempo do perímetro urbano 

 

 

 

Ano Freguesia 
Perímetro 

(hectares) 

Total 

Perímetro 

Século 

XI 
Sé <6 

 

1710 a 

1836 

Sé 44 
 

Vitória 34 
 

S.Nicolau 20 
 

Sto.Ildefonso 430 
 

Miragaia 45 
 

Massarelos 175 
 

Cedofeita 314 1062 

1836 

Lordelo 314 
 

Foz 165 
 

Campanhã 783 2364 

1837 Paranhos 635 2959 

1895 

Ramalde 612 
 

Nevogilde 177 
 

Aldoar 227 4215 
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Tabela 17: Aumento da população 

 

 

 

Figura A: Variação relativa da população residente entre 1991 e 2001 [89] 

Ano População Fonte 

Século 

XIII 
3000 Carlos Pessoa 

1417 6400 Soares de Barros 

1527 12177 Numeramento 

1622 14581 D.Rodrigo da Cunha 

1787 55194 Rebelo da Costa 

1864 86761 INE 

1890 138860 INE 

1900 167955 INE 

1911 194009 INE 

1920 203091 INE 

1930 232280 INE 

1940 258548 INE 

1950 281406 INE 

1960 303424 INE 

1970 310437 INE 
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Figura B: Mobilidade da população proveniente de concelhos vizinhos para a cidade do Porto (à 

esquerda); Mobilidade da população do Porto para os concelhos vizinhos [89] 

 

Figura C: Peso relativo da população com menos de 15 anos no total da população residente em 2001 [89] 

 

Figura D: Saldo migratório [89] 
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Ano 1904 Ano 1980 

Continente Km Continente Km 

Europa 305407 Europa (excluindo a URSS) 286150 

América 450574 
América do Norte e Central 465484 

América do Sul 98143 

Ásia 74200 Ásia (incluindo URSS) 314531 

África 26074 África 75619 

Oceânia 27052 Oceânia 45795 

Total: 886313 Total: 1285722 

 

Tabela 18: Evolução dos caminhos-de-ferro entre 1904 e 1980 

 

Continente Anos 

 
1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1860 1865 

Europa 40 112 428 2 750 9 008 22 845 32 898 50 785 74 126 

Ásia 
      

250 1 329 5 594 

África 
      

146 443 832 

América 
 

65 1 757 4 719 7 828 14 921 32 148 53 671 62 116 

Oceânia 
      

55 363 843 

Total (km): 40 177 2 185 7 469 16 836 37 776 65 497 106 592 143 511 

 

Tabela 19: Evolução por continente de 1825 a 1865 

 

Continente Anos 

 
1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1904 

Europa 102 296 140 998 168 416 195 057 223 766 251 421 283 878 305 407 

Ásia 8 246 11 946 15 942 22 178 33 172 43 375 60 301 77 206 

África 1 774 2 462 4 575 6 895 9 387 13 147 20 114 26 074 

América 93 643 135 625 170 283 250 663 331 779 370 175 402 171 450 574 

Oceânia 1 873 3 420 7 799 12 947 18 881 23 318 24 014 27 052 

Total (km): 207 832 294 441 367 015 487 740 616 985 700 436 790 478 886 313 

Tabela 20: Evolução por continente de 1870 a 1904 
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Classificação País Km 

1 Estados Unidos da América 344172 

2 Alemanha 55564 

3 Rússia e Finlândia 54708 

4 França 45773 

7 Grã-Bretanha e Irlanda 36297 

11 Brasil 16747 

12 Itália 16117 

13 Espanha 14134 

16 Japão 7481 

37 Portugal 2494 

53 Angola 543 

54 Moçambique 449 

 

Tabela 21: Linhas de exploração dos caminhos-de-ferro por país em 1904 

 
Ponte Maria Pia Ponte S.João 

Nº Vias única dupla 

Nº Circulações 107/dia 500 a 600/dia 

Velocidade máxima 20 km/h 120 km/h 

Carga por eixo 16 ton./eixo 25 ton/eixo 

Carga por metro 3,8 ton./eixo 16 ton./eixo 

Tempo de percurso do caminho mais rápido entre 
as estações de Gaia e Campanhã 

7 minutos no horário 
de Verão em 1982 

5 minutos no horário 
de Verão de 2008 

 

Tabela 22: Comparação da Ponte Maria Pia com a Ponte D.Luís I 

 

Construção Fim de uso Nome Autor da Obra Curiosidades 

Início Fim 
    

1369 - Desconhecido Desconhecido Desconhecido 
montada sobre embarcações, 

lastradas de areia e terra 

1806 - 1843 Ponte das Barcas 
Arq. Carlos 

Amarante 
ponte de madeira 

1841 1843 1886 Ponte Pênsil 
Arq. Stanislas 

Bigot 
ponte suspensa 

1876 1877 1991 Ponte Maria Pia 
Eng. Gustave 

Eiffel 

foi durante 7 anos recorde do 

mundo, para o maior vão 

1881 1886 
 

Ponte D.Luís I 
Eng. Teófilo 

Seyrig 

arco biarticulado, durante 4 
anos o maior ferro forjado do 

mundo 

1891 

/2004 
- 1893 

Funicular dos 

Guindais 

Arq. Raul  

Ponsard 

sistema de transporte assente 

em via férrea 

Tabela 23: Primeiras grandes construções de infra-estruturas de circulação 
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Tabela 24: Últimas pontes construídas 

 

 

 

 

 

 

 

Construção Nome Autor da Obra Curiosidades 

Início Fim 
   

1956 1963 
Ponte da 

Arrábida 
Eng. Edgar Cardoso 

maior arco em betão armado do mundo 

quando foi construído 

1984 1991 
Ponte de São 

João 
Eng. Edgar Cardoso 

vão central de 250 m de comprimento, 
recorde mundial para pontes ferroviárias 

1992 1995 Ponte do Freixo Eng. António Reis duas vigas gémeas afastadas de 10 metros 

1999 2002 
Ponte do 

Infante 

Eng.Adão da 

Fonseca 

ponte com viga-caixão de betão armado 

pré-esforçado e arco em betão armado 

Eng.Fernadez 

Ordones 

Eng.Francisco 

Milanes 


