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Resumo. A metodologia desenvolvida no âmbito do projeto “FRAMEUP” prevê a cons-
trução de edifícios residenciais do topo para a base, cujos compartimentos são módulos pré-
fabricados. A construção é iniciada com a execução da cobertura ao nível térreo, que é poste-
riormente elevada, permitindo que sob ela prossigam os trabalhos relativos à construção dos 
pisos inferiores e que estes sejam efetuados com proteção das condições atmosféricas. A 
construção termina com a execução do piso térreo. Adotou-se uma estrutura principal portica-
da com secções tubulares para a qual foram desenvolvidas ligações viga-pilar e de emenda de 
pilar que respeitassem os pré-requisitos da metodologia construtiva. 

1. Introdução 
 

O aparecimento de soluções construtivas a custos competitivos tem vindo a desafiar as solu-
ções tradicionais de construção. É imperativo o desenvolvimento de metodologias que assegu-
rem a competitividade das diversas soluções. O sistema construtivo “FRAMEUP” [1] [2] sur-
ge nesta perspetiva oferecendo uma solução que aspira reduzir o tempo de execução do pro-
jeto, minimizar o impacto das condições meteorológicas sobre o decorrer dos trabalhos, redu-
zir o espaço a utilizar como estaleiro, reduzir o risco de acidentes assegurando que todos os 
trabalhos são realizados ao nível térreo e ainda garantir a sustentabilidade da construção. 

O método de construção com recurso a macacos hidráulicos, em que a primeira etapa de 
execução consiste na elevação de uma cobertura para que os trabalhos possam prosseguir sob 
proteção contra alterações meteorológicas, já não é novo. Este processo foi utilizado, entre 
outros, na reconstrução da catedral “Frauenkirche” [3] em Dresden, Alemanha. Contudo, com 
o sistema “FRAMEUP” pretende-se que seja a estrutura do edifício em construção, e não uma 
estrutura temporária, a proporcionar a referida proteção. 
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A exequibilidade técnica do método de construção do topo para a base foi já demonstrada 
pela “Skanska” com elementos pré-fabricados em betão. Com o sistema de construção 
“FRAMEUP” pretende demonstrar-se o potencial do método, utilizando uma estrutura de su-
porte metálica, daqui em diante denominada de estrutura principal, e compartimentos modula-
res pré-fabricados. Para que não existissem obstáculos à inserção dos módulos no interior da 
estrutura principal que os suporta, optou-se por uma solução porticada de nós rígidos, ou seja, 
sem contraventamentos, sendo as vigas e os pilares constituídos por secções tubulares. O di-
mensionamento da estrutura metálica foi feito admitindo que o edifício seria sediado em Esto-
colmo, Suécia e se destinaria ao alojamento de estudantes. Estipulou-se que o edifício teria 
seis andares e acomodaria oito módulos por andar, como é ilustrado na Fig. 1. 

 

 
a) Identificação dos módulos 

 
b) Arquitetura 

Fig. 1: Planta tipo de um andar 
 
O afastamento entre pórticos foi definido em função das dimensões necessárias à acomo-

dação dos módulos. 
 
 

2. Componentes “FRAMEUP” 
 

2.1 Conceito 
 

O sistema de construção “FRAMEUP” consiste na execução da estrutura de um edifício do 
topo para a base através da repetição de um conjunto de procedimentos, descritos nas secções 
seguintes. 

A viabilização do processo de montagem do topo para a base, cuja sequência de montagem 
é inversa à do modelo tradicional de construção, só é possível com recurso a estruturas de 
apoio e à definição de uma sequência de novos procedimentos de montagem. 

A elevação das estruturas montadas ao nível térreo é feita por macacos hidráulicos que in-
tegram a estrutura de apoio à elevação, constituída por pilares de apoio e por uma plataforma 
de elevação. A recolha dos módulos é feita com recurso a um transportador horizontal. Deste 
modo cada módulo é recolhido do veículo de transporte e inserido sobre a estrutura principal 
do edifício com recurso àquela estrutura de apoio. A sequência de procedimentos inerentes a 
este sistema de construção é apresentada de forma detalhada na secção 3. 

 
2.2 Módulos 

 
Os módulos são compartimentos independentes produzidos integralmente em fábrica  

(Fig. 2). Os módulos incorporam os sistemas de rede de água, de esgotos e de ventilação cuja 
ligação ao exterior é feita através de um sistema de “plug and play” de forma a agilizar o pro-
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cesso de montagem. O acesso às tubagens é assegurado por uma porta de serviço, localizada 
entre módulos, acessível pelo corredor. A existência deste acesso, para além de facilitar a exe-
cução de trabalhos de manutenção, permite que as ligações entre tubagens sejam efetuadas 
numa fase posterior à elevação de todos os módulos. 

 

 

 
a) Fotografia de um módulo duplo produzido pela 

PartAB 
b) Representação dos módulos inseridos na 

estrutura principal 
Fig. 2: Módulos 

Pretende-se que a movimentação dos módulos para o interior da estrutura principal, bem 
como a sua fixação àquela, sejam processos simples e expeditos. Para isso, a estrutura dos 
módulos incorpora dispositivos mecânicos que facilitam a sua suspensão (ver secção 2.4), du-
rante a movimentação, e permitem a sua fixação à estrutura principal do edifício. 

 
2.3 Estrutura de apoio à elevação 

 
Com o sistema de construção “FRAMEUP” pretende-se que a montagem de todo o edifício 
seja efetuada ao nível do solo. Para este efeito foi prevista uma estrutura auxiliar (Fig. 3) que, 
de forma faseada, eleva a estrutura do edifício previamente montada. Esta estrutura é constitu-
ída por duas subestruturas, a plataforma de elevação e os pilares de apoio, cujo funcionamento 
é explicado nas subsecções seguintes. 

 

 
Fig. 3: Estrutura de apoio à elevação 

 
2.3.1 Plataforma de elevação 
A plataforma de elevação (Fig. 4) é uma estrutura em grelha destinada ao suporte e elevação 
da estrutura do edifício. 
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Fig. 4: Plataforma de elevação 

 
Para que a montagem da estrutura seja efetuada ao nível térreo, a elevação do edifício tem 

de ser feita de forma faseada. Deste modo, para além de suportar a carga relativa ao edifício a 
elevar, distribuindo-a de forma adequada pelos seis pilares de apoio (ver 2.3.2), a plataforma 
tem de apresentar uma configuração que viabilize a sua descida através da estrutura do andar 
subsequente, previamente montada ao nível térreo. De forma a satisfazer estes requisitos, ado-
tou-se para a plataforma uma configuração em grelha, cujos pontos de suporte do edifício são 
retráteis, consolas amovíveis (Fig. 5), permitindo a sua passagem através da estrutura do edi-
fício. 

 

 
a) Localização  

 
b) Pormenor 

Fig. 5: Consolas amovíveis 
 
Na posição de serviço, como ilustrado na Fig. 5, as consolas amovíveis sustentam a estru-

tura do edifício. Na posição recolhida, as consolas que anteriormente sustentavam as vigas do 
edifício são movidas no sentido oposto ao da localização do edifício. Com o troço nesta posi-
ção, é possível descer a plataforma de elevação até ao nível térreo sem que a estrutura do an-
dar subsequente, previamente montada sob a plataforma, sirva de obstáculo. 

Para que seja mais eficiente, este movimento deverá ser controlado por um autómato cen-
tral que coordene a movimentação do grupo de consolas amovíveis. Com esse intuito poderá 
prever-se uma configuração, para as consolas amovíveis, que permita a incorporação de um 
macaco hidráulico que controle a posição dos respetivos troços móveis. 

 
2.3.2 Pilares de apoio 
Os pilares de apoio (Fig. 6 a)) garantem a transmissão de cargas às fundações temporárias, 
asseguram a estabilização da estrutura elevada e incorporam o sistema de elevação (Fig. 6 b)). 
Este sistema é constituído por dois dispositivos e por um macaco hidráulico. Estes elementos 
interagem de forma a proporcionar a elevação da estrutura, deixando sob ela o espaço neces-
sário para que seja efetuada a montagem da estrutura do piso subsequente. 
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a) Localização b) Detalhe do sistema de elevação 

Fig. 6: Pilares de apoio 
 
O sistema de elevação desloca-se verticalmente ao longo dos pilares com um movimento 

que se assemelha ao de uma de lagarta (Fig. 7). Numa primeira fase, os deslocamentos do dis-
positivo inferior são bloqueados. O bloqueio é feito com quatro “patilhas de atrito” que ao 
serem apertadas contra as faces dos pilares, impedem o escorregamento do dispositivo. No 
dispositivo superior mantêm-se as patilhas por apertar, permitindo que o dispositivo se movi-
mente ao longo do pilar de apoio. O macaco hidráulico, localizado entre aqueles dispositivos, 
apoiando-se no dispositivo inferior empurra o dispositivo superior até que o seu êmbolo atinja 
o curso máximo. Quando o êmbolo atinge o curso máximo, é feita a fixação do dispositivo 
superior e a libertação do dispositivo inferior, respetivamente por aperto e desaperto das pati-
lhas de atrito correspondentes a cada um deles. Por fim o macaco hidráulico recolhe o disposi-
tivo inferior, e são repetidas todas as etapas anteriores. Este procedimento é repetido até que a 
estrutura atinja a posição pretendida. 

 

 
a) Expansão do êmbolo do macaco hidráulico b) Recolha do êmbolo do macaco hidráulico 

Fig. 7: Fase de movimentação do sistema de elevação  
 
A elevação das estruturas deverá ser o mais estável possível. Deste modo, o funcionamento 

dos macacos hidráulicos é controlado e monitorizado por um sistema autómato central, que 
além de agilizar o processo de elevação permite evitar a ocorrência de deslocamentos diferen-
ciais que destabilizem, ou inviabilizem, a elevação da estrutura. 

 
2.4 Transportador horizontal 

 
O transportador horizontal (Fig. 8 a)) é constituído por uma estrutura em aço, aparafusada à 
plataforma de elevação, que incorpora carris viabilizando a movimentação dos módulos para 
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o interior da estrutura do edifício. A colocação de cada módulo sobre a estrutura principal é 
feita com a plataforma de elevação posicionada ao nível da extremidade superior dos pilares 
de apoio, para que seja efetuada com o módulo suspenso nos carris (Fig. 8 b)). 

 

 
a) Junto ao solo  

 
b) Processo de montagem de um módulo 

Fig. 8: Transportador horizontal 
 
 

3. Metodologia construtiva / Sistema de construção “FRAMEUP” 
 

De acordo com o sistema “FRAMEUP”, a construção inicia-se com a montagem da estrutura 
de apoio à elevação (Fig. 9 a)). De seguida, sobre a plataforma de elevação, é feita a monta-
gem da estrutura principal e dos revestimentos da cobertura (Fig. 9 b)). Depois de concluída, a 
cobertura é elevada a uma altura um pouco superior à distância entre pisos para que sob ela 
possa efetuar-se a montagem da estrutura do andar seguinte (Fig. 10). A montagem daquela 
estrutura ao nível térreo é feita sobre as fundações definitivas do edifício. Para isso utilizam-
se pequenos troços de pilar que numa extremidade são ligados às fundações e na outra supor-
tam os pilares da estrutura que está a ser montada. Após a conclusão daquela, a plataforma de 
elevação, que ainda suporta a cobertura, é descida até uma altura que viabilize o aperto dos 
parafusos das ligações de emenda dos pilares (Fig. 11 a)). Quando a cobertura e a estrutura do 
andar inferior estiverem totalmente solidarizados, ou seja, quando já todas as ligações de 
emenda estiverem apertadas, as consolas amovíveis são colocadas na sua posição recolhida e 
é descida a plataforma de elevação (Fig. 11 b)). Com a plataforma junto ao solo, voltam a co-
locar-se consolas amovíveis na sua posição de serviço de forma a sustentarem a estrutura a 
elevar. De seguida as ligações de emenda de pilar aos troços de pilar são desapertadas e toda a 
estrutura é elevada a uma altura que permita que sob ela seja feita a montagem da estrutura do 
andar subsequente (Fig. 12). A construção dos andares seguintes é feita repetindo os procedi-
mentos anteriores (Fig. 12 e Fig. 13) até que seja construído o andar térreo e não sejam neces-
sárias mais elevações (Fig. 14). Por fim a estrutura de apoio à elevação é removida e armaze-
nada em estaleiro para futuras utilizações. 

 

 
a) Fase 1 

 
b) Fase 2 

Fig. 9: Fases de montagem 1 e 2 
 

Plataforma de 
elevação  

Cobertura 
(estrutura principal 

+ 
revestimentos) 
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a) Fase 3 

 
b) Fase 4 

Fig. 10: Fases de montagem 3 e 4 
 

 
a) Fase 5 

 
b) Fase 6 

Fig. 11: Fases de montagem 5 e 6 
 

 
a) Fase 7 

 
b) Fase 8 

Fig. 12: Fases de montagem 7 e 8 
 

 
a) Fase 9 

 
b) Fase 10 

Fig. 13: Fases de montagem 9 e 10 
 

 
a) Montagem do andar térreo 

 
b) Edifício concluído 

Fig. 14: Última fase de montagem 
 

4. Ligação viga-pilar com “reverse channel” 
 

A configuração da ligação entre vigas e pilares, ambos de secção tubular, teria de facilitar os 
trabalhos de montagem in situ e assegurar elevados valores de rigidez rotacional e de resistên-
cia. Face àqueles condicionalismos optou-se por uma solução aparafusada com chapa de topo, 

Um andar (estrutura princi-
pal + módulos + revestimentos) 
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na extremidade da viga, e um “ reverse channel” soldado no pilar. Esta ligação é comumente 
designada por ligação com “reverse channel” (Fig. 15). 

 
 

 
a) Elementos da ligação b) Ligação utilizada no edifício “FRAMEUP” 

Fig. 15: Ligação viga-pilar com “reverse channel”  
 
Uma das principais vantagens da utilização daquele elemento auxiliar, o “reverse channel”, 

é a viabilização da utilização de parafusos convencionais ao torná-los acessíveis para aperto. 
Por outro lado, como se trata um elemento independente do pilar, é possível atribuir-lhe uma 
secção transversal com configuração e espessura distintas das do pilar. Para o “reverse chan-
nel” da ligação viga-pilar do edifício “FRAMEUP” utilizou-se meia secção de um perfil SHS 
250x20, cujas extremidades livres foram soldadas sobre os cantos da secção do pilar de acor-
do com o esquematizado na Fig. 15 b). O aumento da espessura, relativamente à espessura das 
faces do pilar, combinado com o detalhe de soldadura permitiu obter os valores de rigidez ro-
tacional requeridos para garantir um desempenho adequado da estrutura. 

 
 

5. Ligação de emenda de pilar “finger connection” 
 

A localização das emendas de pilares foi definida com base na envolvente de esforços daque-
les elementos. A zona em que foram efetuadas corresponde àquela em que a envolvente do 
diagrama de momento fletor é aproximadamente nula (Fig. 16 a)). Deste modo, as ligações 
ficam submetidas, essencialmente, a esforços axiais de compressão e a esforço transverso.  

A escolha da configuração da ligação foi feita atendendo à natureza dos esforços a suportar 
e à necessidade de acomodar eventuais desvios de verticalidade na zona de emenda. A ligação 
adotada, ligação “finger connection”, está esquematizada na Fig. 16. 
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a) Localização 

 
b) Detalhe 

Fig. 16: Ligações de emenda de pilar ”finger connection” 
 
De acordo com a configuração adotada, no troço superior do pilar são soldadas chapas de 

4, 6 ou 8 mm nas quatro faces da secção, sobre as quais são soldadas as chapas de 20 mm com 
a configuração dentada (“finger”). No troço inferior do pilar são executados os furos e colo-
cados os parafusos, cuja cabeça é fixada no interior da secção tubular. Aquando da montagem, 
os elementos de ligação do troço superior do pilar encaixam sobre os do troço inferior e todos 
os parafusos são apertados e pré-esforçados, pois a ligação é dimensionada para resistir por 
atrito. De forma a aumentar a superfície de atrito, entre as chapas dentadas e o conjunto 
porca / anilha dos parafusos são ainda colocadas chapas retangulares de 5 mm de espessura. 
As folgas geradas pelas chapas de 4, 6 ou 8 mm, soldadas nas quatro faces do troço superior 
dos pilares, acomodam eventuais desvios de verticalidade dos pilares, que possam ter surgido 
no decorrer da montagem da estrutura. 

 
 

6. Conclusões 
 

O sistema de construção “FRAMEUP” demonstrou oferecer várias vantagens, que se refletem 
monetariamente, comparativamente ao método tradicional de construção. 

1. A utilização de compartimentos modulares aliada ao método de construção do topo para 
a base permite uma redução drástica da área de terreno, afeta à obra; 

2. Com exceção da cobertura, a montagem da estrutura é feita sob proteção das condições 
climatéricas minimizando os impactos negativos por elas desencadeado, como por 
exemplo a interrupção indeterminada dos trabalhos; 

3. A montagem da estrutura é inteiramente realizada ao nível do solo, não sendo necessá-
rio o recurso a mão-de-obra apta para trabalhos em altura; 

4. A utilização de compartimentos modulares pré-fabricados contribui para o aumento da 
celeridade do processo construtivo e assegura a boa qualidade dos compartimentos, pois 
aqueles são inteiramente produzidos em ambiente fabril; 

5. Face à versatilidade do método, é possível adicionar, remover ou substituir módulos em 
qualquer altura, podendo fazer-se a conjugação das dimensões dos edifícios com as ne-
cessidades reais da comunidade ao longo do tempo; 

6. As ligações consideradas adequam-se aos requisitos da especificidade da construção, 
contudo algumas configurações ainda necessitam de ser melhoradas e otimizadas. 

De acordo com o supracitado, e embora seja ainda um projeto embrionário que carece de 
maior desenvolvimento, nomeadamente do sistema de elevação que se pretende mais rápido e 
mais automatizado, ficou demonstrado o elevado potencial do sistema de construção “FRA-
MEUP”. 

 



X Congresso de Construção Metálica e Mista  Coimbra, Portugal 
 

10 
 

 
Agradecimentos 

 
Os autores agradecem o financiamento do Fundo de Investigação do Carvão e do Aço atra-

vés do projeto de investigação FRAMEUP (RFSR-CT-2011-00035). 
 
 

Referências 
 

[1] Veljkovic M., Andrade P., Heistermann T., Guillon J., Jaspart JP, Demonceau JF, Long 
S.H.V., Castaño M.A.H., Veja A.L., Silva L.S., Simoes R., Rebelo C., Vicente G., Lun-
dholm N., Lundholm A., Pak D., Pyschny D., Remde C., Herion S., FRAMEUP – Op-
timization of frames for effective assembling, Midterm Report, 2013. 

[2] Veljkovic M., Andrade P., Heistermann T., Guillon J., Jaspart JP, Demonceau JF, Long 
S.H.V., Castaño M.A.H., Veja A.L., Silva L.S., Simoes R., Rebelo C., Vicente G., Lun-
dholm N., Lundholm A., Pak D., Pyschny D., Remde C., Herion S., FRAMEUP – Op-
timization of frames for effective assembling, Final Report, 2014. 

[3] http://www.e.hebetec.com/platform/content/element/1007/e_1998.01_Frauenkirche.pdf 


