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OPWAY Engenharia 

Aplicação de Geoleca na reabilitação de 

um muro de suporte com 10m de altura 

 

EMPRESA 

A OPWAY nasceu em Janeiro de 2008 na sequência da aquisição da SOPOL pela 

OPCA, dando início a um novo universo empresarial que assume a estratégia de 

consolidar o projecto de um grupo empresarial diversificado e internacionalizado, 

procurando a optimização da sua performance e da retribuição do capital investido 

pelos accionistas. 

 

A OPCA, Obras Públicas e Cimento Armado, S.A. foi uma das mais prestigiadas 

empresas a actuar no sector da engenharia, construção civil e obras públicas desde 

1932, tendo vincado, ao longo das últimas décadas, uma posição relevante no 

sector, posição essa alicerçada na permanente paixão pelo risco e pela inovação 

assumida pelos seus dirigentes e ilustrada pela assinatura de muitas das principais 

obras de arquitectura e engenharia nacionais. Por seu turno, a SOPOL – Sociedade 

Geral de Construções e Obras Públicas, S.A. foi fundada em 1959 e desde então 

contribuiu para a realização de obras e infra-estruturas marcantes para o progresso 

e desenvolvimento do País, afirmando-se pela qualidade, tecnicismo e rigor da sua 

execução. 

 

O posicionamento da empresa em Consórcios concorrentes ao financiamento, 

construção e exploração de todos os grandes investimentos em construção 

previstos realizar até 2017, garante que a OPWAY, Engenharia permanecerá, no 

futuro, na primeira linha de todos os grandes investimentos estruturantes a 

concretizar em Portugal. 
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ENVOLVIMENTO 

A força orientadora por detrás do projecto foi a necessidade de repor os níveis de 

segurança e de estabilidade num muro de suporte com mais de 10m de altura e 

que evidenciava um comportamento anómalo, com recurso a soluções que fossem 

rápidas de implementar, de baixo custo e que não permitissem associar a imagem 

da OPWAY, para o exterior, a situações negativas e potencialmente mediáticas. 

 

PROJECTO 

Verificou-se que um muro de suporte com cerca de 10,0m de altura, em gabiões, 

inserido numa via de comunicação recentemente terminada pela OPWAY, 

evidenciava um comportamento deficiente, com risco de colapso. As consequências 

de tal situação seriam muito graves dado que existia uma moradia contígua e a 

jusante do muro referido. Uma vez identificadas as diversas patologias ocorrentes e 

as suas potenciais causas, foram equacionadas diversas soluções de reabilitação. 

Assim, optou-se por uma solução que se considerou ser técnica e economicamente 

mais vantajosa e, sobretudo, de rápida execução. Na realidade, havendo dúvidas 

relativamente à capacidade resistente do muro construído, para suportar a pressão 

de terras actuante, apesar de este ter sido executado em conformidade com o 

Projecto de Execução, decidiu-se remover e substituir parcialmente o aterro 

suportado por um material mais leve e gerador de impulsos de terras menores – 

Geoleca, a que se seguiu um aterro em solos seleccionados. Por outro lado, como a 

Geoleca é permeável, melhora-se consideravelmente as condições de drenagem do 

sistema. A obra foi monitorizada antes e durante a implementação da solução, 

mantendo-se ainda em observação. Até À data, o muro, já reabilitado, encontra-se 

estabilizado. 

 

RESULTADOS 

〉 Pilar Ambiental: 

A solução implementada teve um impacte muito positivo no ambiente, dado que 

evitou a demolição do muro existente, logo não houve geração de resíduos, nem 

todos os impactos ambientais que normalmente estão associados a operações de 
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demolição, como sejam, o aumento de ruído, o aumento de sólidos em suspensão, 

etc.  

 

〉 Pilar Económico: 

A solução implementada teve um impacte económico muito positivo em virtude de 

se ter resolvido o problema existente em tempo record, quando comparado com 

outras soluções tradicionais, mais demoradas, e de maior custo. 

 

〉 Pilar Social: 

A solução implementada teve um impacte social muito positivo uma vez que 

permitiu que os moradores da edificação, que existia a jusante do muro, ficassem 

tranquilizados relativamente à estabilidade da estrutura de suporte e à sua própria 

segurança. Por outro lado, contribuiu para reforçar a imagem da OPWAY junto das 

Estradas de Portugal, como sendo uma empresa que gera valor e que, mais do que 

um mera empresa construtora, possui uma direcção técnica que resolve as 

situações e os problemas ocorrentes, garantindo assim, ao cliente, o apoio em 

todas as fases do ciclo do empreendimento. 

 

A implementação da solução desenvolvida permitiu concluir que a mesma foi 

efectiva, tendo-se alcançado todos os objectivos esperados, pelo que se prevê, no 

futuro, a continuação da utilização de Geoleca em aterros de estruturas de suporte, 

quer em situações de reabilitação, quer em situações onde exista dificuldade na 

obtenção de solos de aterro em quantidade e com qualidade adequadas e ainda em 

casos onde se pretenda construir estruturas de suporte de menor secção, logo mais 

esbeltas e com menor capacidade de carga, o que requer materiais mais leves e 

geradores de menores impulsos. 

 

 


